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Abstract 
 

The Wood Stove year 2020 - a part of the living 

environment 

 
This project is a collaboration between Nibe AB / Contura and SP Technical Research 

Institute of Sweden. Based on earlier evaluations of six different technology tracks, three 

tracks were selected to further evaluate: CFD modeling, active control and catalyst 

technology, with the long term goals of particle emission, control of maximum output and 

long burning time. A literature review of available sensors for O2, CO and hydrocarbons 

have been conducted followed by a market research, focusing on developments during the 

last decade and experiences from biomass combustion. Sensors were long-term tested. 

The lambda probe works well and is affordable, while sensors for unburnt gases still need 

to be further optimized for accuracy and long-term stability and also become less 

expensive to be of practical use. Active control has been applied to a prototype and 

evaluated with good results. In further work with active control, emphasis should be on 

safety. A CFD method for stove combustion has led to an industrial application with 

significant cuts in time and resources. Advanced CFD simulation has been used to 

examine the impact of furnace temperature on wood conversion and how wood log size 

can be used to counteract an accelerating power output. Simulation results show that log 

size has good potential to contribute to an improved combustion, but should be combined 

with further design of the stove. A rig for evaluation of catalyst coatings has been built 

and experimental results are promising. CO was in principle eliminated from the flue gas 

and hydrocarbon concentration were reduced down to a level equivalent to 25-70% of the 

original content.  
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Förord 
 

Detta projekt, ”Vedkaminen år 2020 – en del i boendemiljön” bedrivs med stöd av 

Energimyndighetens ”Bränsleprogram Omvandling” i samarbete mellan Nibe 

AB/Contura och SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I denna rapport redovisas fas 

2 av projektet. I fas 1 undersöktes och utvärderades sex olika tekniska utvecklingslinjer 

för utveckling av framtidens lokaleldstäder. Fas 1 innebar både experimentellt och 

teoretiskt arbete och finns i sin helhet beskrivet i rapporten ”Vedkaminen år 2020 – en 

förstudie av hur användarnas och samhällets krav kan mötas” av projektgruppen Nibe 

AB/Contura: Johan Furborg, (projektledare), Shahrokh Hajireza samt Bo Nilsson, SP: 

Lennart Gustavsson (projektledare), Sven Hermansson, Henrik Persson samt Ingmar 

Schüßler. Rapporten finns tillgänglig på sp.se samt hos Energimyndigheten.  

 

I denna rapport redovisas resultat från projektets del 2, vilken har utförts av Johan 

Furborg, Bo Nilsson, Ingmar Schüßler och Sven Hermansson från samma projektgrupp, 

samt Marie Rönnbäck. 

 

Projektet utgör en samlad satsning på att höja branschens kompetens och redskap för 

kunskapsbaserad utveckling av framtidens lokaleldstäder. Detta innebär att arbete och 

resultat inom projektet öppet och i sin helhet ställs till branschens förfogande. SP och 

Nibe AB/Contura vill framföra sitt varma tack för att denna arbetsform kunnat realiseras 

med Energimyndighetens hjälp. Parternas erfarenheter från både fas 1 och fas 2 är goda, 

och parterna är övertygade om att arbetssättet är till stor nytta både för effektivitet i 

teknikutvecklingen och förståelse mellan industri och FoU-aktörer. 

 

Borås och Markaryd i juni 2016 

 

Marie Rönnbäck      Johan Furborg 

 

 

 

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut     Nibe AB/Contura 
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Sammanfattning  
 

I Sverige står idag småskalig förbränning med biobränsle för 11 TWh, vilket motsvarar 

en tredjedel av värmebehovet till småhus. Totalt finns 1,85 miljoner småskaliga 

förbränningsanläggningar och av dessa är 80 % lokaleldstäder som kaminer, kakelugnar, 

öppna spisar, vedspisar och spisinsatser. Dessa bidrar till daglig uppvärmning, fungerar 

som reservvärmekälla och bidrar till en gemytlig och avslappnad hemmiljö. Kaminens 

plats som en del av hemmets design förväntas bli allt viktigare i framtiden. 

 

Förbränning av ved i dåligt utformade eldstäder kan emellertid ge stora utsläpp av miljö- 

och hälsovådliga ämnen. Stora framsteg har gjorts sedan 1980-talet och de lokaleldstäder 

som marknadsförs idag har avsevärt lägre utsläpp av partiklar och oförbrända kolväten än 

tidigare generationers. Men kraven på emissioner och verkningsgrad förväntas öka både i 

och utanför Europa. Detta tillsammans med ökade förväntningar på produktdesign ställer 

tillverkarna inför stora utmaningar.  

 

För att klara av dessa utmaningar krävs att utformningen av framtidens kaminer sker med 

hjälp av vetenskaplig och evidensbaserad metodik. I ett sådan arbete ligger både att 

tillämpa tillgänglig vetenskaplig kunskap och att ta fram ny sådan med målet att kraftigt 

reducera emissioner från kaminer och samtidigt bibehålla en mycket hög verkningsgrad.  

 

I detta  projekt som är ett samarbete mellan Nibe AB/Contura och SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut. Genom att kombinera företagets långa erfarenhet, kunnande och 

hantverksskicklighet med institutets breda och djupa kompetens i grundläggande 

förbränningsfrågor förväntas kompetensen inom branschen höjas och utvecklingen av 

lokaleldstäder ta ett stort steg framåt mot höga krav på miljöegenskaper, energieffektivitet 

och användarvänlighet. 

 

I ett tidigare projekt undersöktes och utvärderades sex olika tekniska utvecklingslinjer 

som möjliga för att nå långsiktiga mål om partikelutsläpp, högsta uteffekt och lång 

brinntid. Som resultat valdes 3 spår att ytterliga utvärdera: CFD-modellering, aktiv 

styrning och katalysatorteknik. Projektet har i vissa delar samverkat med ERA-Net 

projektet Wood Stoves 2020. 

 

En prototypkamin anpassad för att kunna hantera och utveckla automatisk styrning och 

katalytisk avgasrening tagits fram. Kaminen finns i två exemplar; ett hos Nibe i Markaryd 

och ett hos SP i Borås. En rad försök har utförts i prototypkaminen. Dess styrka är 

genomgående mycket god förbränning med en kort startfas med kontrollerade låga 

emissioner av oförbränt och en kort koksförbränningsfas. Genomförda partikelmätningar 

bidrar med helt ny kunskap om att en topp av partiklar vid avslutningen av 

flamförbränningen på ett avgörande sätt påverkar medelvärdet av partikelutsläpp. För att 

komma tillrätta med denna topp krävs att orsaken till emissionsbildningen identifieras. 

För detta föreslås att partikelemissionerna undersöks med avseende på kemiskt innehåll 

och på partikelstorleksfördelning, att temperaturen mäts i eller nära glödbädden och att 

markörer för partikeltoppen identifieras.  

 

Aktiv styrning har tillämpats på prototypen och utvärderats med gott resultat. Inför 

implementeringen av styrsystemet genomfördes en litteraturstudie av tillgängliga sensorer 

för O2, CO och kolväten, följt av en marknadsundersökning, med fokus på utvecklingen 

under det senaste decenniet och erfarenheter från biomassaförbränning. Därefter 

genomfördes långtidstest av utvalda sensorer, vilken visar att lamdasensorer i dagsläget 

fungerar bra och är prisvärda, medan sensorer för oförbrända gaser borde fortfarande lite 

optimeras i noggrannhet och långtidsstabilitet. Dessa behöver även bli billigare för att 

komma till praktisk användning. I fortsatt arbete med aktiv styrning bör tonvikt läggas på 
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säkerhet så att all typ av inrökning eller risk för gasexplosioner orsakade av missar i 

styrningen undanröjs. En noggrann riskanalys av den aktiva styrningen bör göras och 

juridiska krav och begränsningar behöver också utredas. Det är även intressant att 

undersöka hur en aktiv styrning kan förbättra prestanda på en äldre kamin.  

 

Den i det tidigare projektet utvecklade CFD-metoden för kamineldning har lett till en 

mycket framgångsrik industriell tillämpning av modellbaserad innovationsutveckling. 

Nibe AB har självständigt tillämpat förenklad CFD-mjukvara för isotermiska och 

termiska flödesberäkningar, vilka har försetts med randvillkor via SP från avancerad 

vedomvandlingsmodellering. Utvecklingssteget är unikt bland kamintillverkare, 

åtminstone i Norden, vilket bekräftats i det seminarium som hållits inom projektet 

tillsammans med Chalmers och Sintef. I och med tillämpningen av CFD i 

innovationsprocessen har betydande kapningar kunnat göras hos Nibe både i tid och 

resurser, samtidigt som kompetensen kring förbränning och fluiddynamik ökat. På längre 

sikt förväntas detta leda både till att Nibe AB säkrar sin position på marknaden och att 

andra kamintillverkare tar upp liknande utvecklingsverksamhet. 

 

Avancerad CFD-simulering har använts för att undersöka inverkan av 

eldstadstemperaturens koppling mot vedomvandlingen och hur vedträstorleken kan 

användas för att motverka en accelererad effektavgång. Simuleringsresultaten visar att 

eldstadstemperaturen har starkt accelererande effekt på avgången men att det teoretiskt 

går att komma ner under 3 kW medeleffekt genom att öka vedträdiametern till den 

dubbla. Denna förändring antas kunna bidra till att minska utsläpp av oförbrända kolväten 

och fina partiklar. Emellertid kan detta vara svårt att genomföra rent praktiskt då det 

istället kan uppmuntra till för stora inlägg, eftersom en diameterdubbling bidrar till en 

kvadrupel ökning av vedträvolymen. Därmed dras slutsatsen att vedträet storlek har god 

potential att bidra till en bättre förbränning, men att det bör kombineras med ytterligare i 

design av kaminen för att klara av förbränning med låga emissioner och låg effekt 

 

En rigg för utvärdering av katalysatorer har byggts på SP och utvärdering har skett på SP, 

hos Nibe samt inom Wood Stoves 2020 projektet. Resultaten från försöken är mycket 

lovande. Katalysatorn som utvärderades på SP eliminerade, i princip, CO ur rökgaserna 

och kolvätehalten kunde reduceras ned till en nivå motsvarande 25-70 % av 

ursprungshalten, beroende på temperatur och kolvätesammansättning. Också inledande 

försök med reduktion av stoft ser lovande ut, med en uppmätt reduktion om cirka 40 % av 

ursprungshalten. I fortsatt arbetet behövs emellertid resultaten bekräftas med flera 

datapunkter och det bör också undersökas om det finns en påverkan av 

katalysatortemperaturen på reduceringseffekten samt om och hur reduceringsförmågan 

förändras med tid och för andra randvillkor, som t.ex. spjällställning eller stoftkälla. 

Vidare behöver tryckförlusterna över katalysatorn reduceras väsentligt. 
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Summary 
 

In Sweden today, small-scale combustion of biofuels provides 11 TWh, which 

corresponds to one third of the heat demand for single houses. In total there are 1.85 

million small-scale room heaters and of these, 80% are stoves, fireplaces, cookers or 

inserts. These contribute to the daily warming, acts as a backup source at electricity 

failure and contributes to a cozy and relaxed home. The stove's place as part of the home's 

design is expected to become increasingly important in the future. 

 

However, combustion of wood in poorly designed stoves can produce large emissions 

hazardous for health and environment. Great progress has been made since the 1980s and 

the room heaters that are marketed today have significantly lower emissions of particles 

and unburned hydrocarbons than previous generations. But the demands for low 

emissions and high efficiency is expected to increase both in and outside Europe. This 

together with the increased expectations of the product design leads to major challenges 

for the manufacturers.  

 

To meet these challenges it is required that the design of future stoves is made by means 

of scientific and evidence-based methodology, and to apply existing scientific knowledge 

and to develop new one with the objective of substantially reducing emissions from 

stoves while maintaining a very high efficiency. 

 

This project is a collaboration between Nibe AB / Contura and SP Technical Research 

Institute of Sweden. By combining the company's extensive experience, expertise and 

craftsmanship with the Institute's broad and deep expertise in basic combustion, the 

competence within the industry is expected to raise and the development of local 

fireplaces to take a big step forward towards high standards of environmental properties, 

energy efficiency and ease of use. 

 

In an earlier project six different technology tracks were examined and evaluated as 

possible ways to achieve long term goals of particle emission, maximum output and long 

burning time. As a result three tracks were selected to further evaluate: CFD modeling, 

active control and catalyst technology. The project has in some parts interacted with the 

ERA-Net project Wood Stoves 2020. 

 

A prototype stove designed to manage and develop automatic control and catalytic 

converters has been developed. The stove is available in two copies; one at NIBE in 

Markaryd and one at SP in Borås. A series of experiments have been performed in the 

prototype stove. The strength of the stove is consistently very good combustion with a 

short ignition period with controlled low emissions of unburned and a short char 

combustion phase. Particle measurements contribute with new knowledge about a peak of 

particles at the end of the flame combustion decisively affecting the value of the mean 

particle emissions. To reduce this peak it is required to identify the source of the emission 

formation. It is suggested that particulate emissions are examined for chemical content 

and particle size distribution and that the temperature is measured in or near the char bed 

and that markers of the particle peak is identified.  

 

Active control has been applied to the prototype and evaluated with good results. Prior to 

the implementation of the control system a literature review of available sensors for O2, 

CO and hydrocarbons have been conducted followed by a market research, focusing on 

developments during the last decade and experiences from biomass combustion. This was 

followed by long-term testing of selected sensors, which showed that lambda probes work 

well and are affordable, while sensors for unburnt gases should be further optimized for 

accuracy and long term stability. They also need to become less expensive to be of 
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practical use. In further work with active control, emphasis should be on safety so that 

any type of blow back or risk of gas explosions caused by lapses in control is eliminated. 

A thorough risk analysis of the active control system should be done and legal safety 

issues also need to be investigated. It is also interesting to examine how active control can 

improve the performance of an older stove. 

 

The CFD method for stove combustion developed in the earlier project has led to a very 

successful industrial application of model-based development. Nibe AB has 

independently applied the simplified CFD software for isothermal and thermal flow 

calculation, which is equipped with boundary conditions from at SP performed advanced 

modelling of wood conversion. This development step is unique among stove 

manufacturers, at least in the Nordic region, as confirmed in the seminar held in the 

project together with Chalmers and Sintef. With the application of CFD in the innovation 

process, significant cuts could be made in Nibe both in time and resources, and their 

expertise on combustion and fluid dynamics has increased. In the longer term, this is 

expected to lead both to a secure position in the market for Nibe and to that other stove 

manufacturers take up similar development. 

 

Advanced CFD simulation has been used to examine the impact of furnace temperature 

on wood conversion and how wood log size can be used to counteract an accelerated 

power output. Simulation results show that the furnace temperature has strong 

accelerating effect on devolatilization but it is theoretically possible to get down under 

3 kW average power by double the log diameter. This change is expected to help reduce 

emissions of unburned hydrocarbons and fine particles. However, this can be difficult to 

implement in practice when it may encourage large batches, because a diameter doubling 

contributes to a quadruple increase in wood volume. Thus concludes that the log size has 

good potential to contribute to a better combustion, but it should be combined with 

further design of the stove to withstand combustion with low emissions and low power. 

 

A rig for evaluation of catalysts has been built at SP and evaluation were conducted by 

SP, at Nibe and in the project Wood Stoves 2020. The results of the experiments are very 

promising. The catalyst evaluated at SP eliminated, in principle, CO from the flue gases 

and hydrocarbon concentration could be reduced down to a level equivalent to 25-70% of 

the original content, depending on temperature and composition. Also, initial trials with 

reduction of particles looks promising, with a measured reduction of approximately 40% 

of the original content. In following projects it is, however, needed that the results are 

confirmed with more data points, and it should also be investigated whether there is an 

influence of catalyst temperature on reduction effect, and whether and how the reduction 

changes with time and other boundary conditions, such as throttle position or particle 

source. Further, the pressure loss of the catalyst should be substantially reduced. 
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1 Bakgrund 
 

Småskalig förbränning av biobränslen står idag för drygt 11 TWh av det totala 

uppvärmningsbehovet för småhus på 32 TWh [1]. Totalt finns ca 1,85 miljoner 

småskaliga förbränningsanläggningar, varav vedeldade lokaleldstäder som kaminer, 

kakelugnar, öppna spisar, vedspisar och spisinsatser utgör drygt 80 %. Utöver bidraget till 

den dagliga uppvärmningen är lokaleldstäderna en viktig reservvärmekälla t.ex. vid 

strömavbrott, och används också för att kapa effekttoppar under köldperioder. Dessutom 

bidrar eldstäderna till en gemytlig och avslappnad hemmiljö, något som idag värdesätts 

allt mer. Produkterna har i många fall en avancerad yttre design, som utgör en del av 

rummets designkoncept. Det förväntas att denna utveckling snarast förstärks i framtiden 

och att lokaleldstaden blir en allt viktigare komponent i bostadsmiljön. 

  

Förbränning av ved i dåligt utformade eldstäder kan ge stora utsläpp av miljö- och 

hälsostörande ämnen till omgivande luft [2]. De vedeldade lokaleldstäder som idag 

marknadsförs har dock avsevärt lägre utsläpp av partiklar och oförbrända kolväten än 

tidigare generationers produkter. Stora framsteg gjordes under perioden 1980 – 2000, 

bl.a. genom olika åtgärder i form av geometrisk utformning av eldstaden, styrning av 

förbränningslufttillförsel samt isolering av eldstaden [3]. Därefter har dock den tekniska 

utvecklingen till stora delar stannat upp.  

 

De förväntade ökade kraven på emissioner och verkningsgrad, tillsammans med den 

kontinuerligt växande efterfrågan på tilltalande produktutformning ställer tillverkarna av 

lokaleldstäder inför en svår utmaning. Traditionellt har tillverkarna arbetat i gränslandet 

mellan hantverks- och ingenjörsmetodik, där produktförbättringar främst gjorts genom att 

erfarenhetsmässigt testa sig fram till nya lösningar. För att kunna möta de förväntade 

kraven har man dock kommit till insikt att denna metodik inte längre är tillräcklig. För att 

säkra industrins existens på längre sikt, med möjligheter till en god utveckling på större 

marknader både inom och utom Europa, måste klivet tas från erfarenhetsmässig 

utveckling till kunskapsbaserad sådan. För att genomföra detta bedöms att det framför allt 

krävs ökad förbränningsteknisk medvetenhet och kompetens. Kunskap om förbränning av 

träbränsle och utformning av förbränningsanläggningar finns tillgänglig inom forskning 

och utveckling. Dock kan den nödvändiga kompetensöverföringen inte bäras av varje 

enskilt tillverkande företag; det är i praktiken av ekonomiska skäl omöjligt att samla en 

tillräckligt stor kritisk massa av personer och tekniska resurser. För att på sikt kunna 

bygga upp modern och självständig förbränningsteknisk utveckling på de svenska 

företagen krävs att de olika kompetenserna inom industri och forskning samverkar. 

Framför allt måste metoderna att ta fram och omsätta ny kunskap och teknik till produkter 

med signifikant förbättrade miljö- och energiegenskaper utvecklas. Endast på detta sätta 

kan industrin säkra sin existens på lite längre sikt, men om en målmedveten satsning görs 

nu finns möjligheter till en bra utveckling på större marknader både inom och utom 

Europa.  

 

Utsläppen av miljö- och hälsostörande ämnen från småskalig biobränsleanvändning är en 

mycket uppmärksammad fråga i många europeiska länder. På europeisk nivå pågår därför 

en rad aktiviteter av olika slag för att möjliggöra en småskalig biobränsleanvändning med 

acceptabla miljökonsekvenser och där bioenergins fördelar ur bl.a. klimatsynpunkt kan 

utnyttjas. Centralt är att Ecodesigndirektivet kommer att implementeras med höga krav 

för utsläpp till luft från lokaleldstäder någon gång under perioden 2018-2022. Detta 

ställer stora krav på tillverkarna att snabbt öka förbränningsteknisk och annan relevant 

kompetens och att utveckla systematiska metoder att omsätta ny kunskap och teknik till 

produkter. Kompetens och metoder måste utvecklas i samverkan mellan industri och 

forskningsinstitut för att nå målen på effektivast möjliga sätt, vilket sker inom detta 

projekt. I fas 1 av projektet har tre tekniska huvudspår identifierats och verifierats som 
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centrala för att kunna utveckla produkter med signifikant förbättrade miljö- och 

energiegenskaper. Huvudspåren är följande: CFD-beräkningar för att optimera den 

geometriska och termiska utformningen av eldstaden, aktiv styrning av 

förbränningsprocessen samt katalysatorteknik. Dessa huvudspår kommer i föreliggande 

fas att bearbetas experimentellt och teoretiskt, både separat och i kombination.  

 

Detta projekt samlar kompetens och resurser av olika slag inom industri och institut för 

en kraftig satsning som möjliggör lokaleldstäder som inom fem år uppfyller mycket höga 

krav på miljöegenskaper, energieffektivitet och användarvänlighet även i moderna 

bostäder med låga effektbehov. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan NIBE 

AB/Contura, marknadsledare för lokaleldstäder i Sverige och SP – Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut AB. Projektet finansieras till 44 % av Energimyndigheten (avser SP:s 

andel i projektet) och till 56 % av Nibe AB/Contura. 

 

Föreliggande rapport redovisar det arbete som genomförts inom projektets fas 2 under 

perioden april 2015 till juni 2016.  
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2 Strategiskt mål för 2020 
 

De förväntade ökande kraven på emissioner och verkningsgrad, som parallellt med  

projektet materialiserats främst i form av förslag till kommande Ecodesignkrav, innebär 

att konkreta mål för teknikutvecklingen måste ställas upp. Målen skall vara i form av 

funktionskrav och inte fastlägga vilka åtgärder som behöver genomföras, utan ge fritt 

utrymme för en löpande utvärdering av olika utvecklingslinjers möjligheter. Målen skall 

dock vara entydigt mätbara.  

 

I en produkt som vedkaminer är det kanske inte främst konsumenten som har intresse av 

att prestanda vad gäller utsläpp tas till nya nivåer. I stället är det samhället och 

medborgarna i vid mening som kräver detta för att minska påverkan på miljö och hälsa. 

Däremot ställer konsumenten krav på design, funktionalitet och användarvänlighet samt 

inte minst på rimlig kostnadsnivå för att intressera sig för produkten. En bra 

energiekonomi, dvs. verkningsgrad i praktisk användning, är intressant för konsumenten 

men inte avgörande om produkten skall användas för trivseleldning i huvudsak. Ur 

samhällelig resurssynpunkt är dock en hög energieffektivitet angelägen och därför också 

en viktig produktegenskap. Tillverkaren har att navigera mellan de i viss mån motstridiga 

kraven och hitta en kombination som gör produkten attraktiv och därmed framgångsrik på 

marknaden. 

 

För att lägga en solid grund för produkter som kan bli framgångsrika på marknaden på 

lång sikt fastställdes vid planeringen av projektet dels ett övergripande syfte och dels fyra 

specifika mål som skall uppfyllas.  

 

Det övergripande syftet med projektsamarbetet i olika faser är att: 

 

- utveckla ny kunskap och metoder som möjliggör att konstruera vedeldade 

lokaleldstäder med mycket låga utsläpp av partiklar, med hög 

energieffektivitet, med goda förbränningsegenskaper vid låg effekt och med 

stor okänslighet för användarens handhavande. 

 

Specifika mål är: 

 

- utveckla en kommersiell teknik, som ger partikelutsläpp på max 10 mg/m
3
 vid 

13 % O2 i enlighet med föreslagen mätmetod i standardutkast prEN 16510, 

provtagning av partiklar i varm rökgas på ett uppvärmt filter. Detta innebär en 

reduktion på ca 75 % i jämförelse med projektets referenskamin. 

- demonstrera att denna teknik möjliggör kontinuerlig eldning med högst 3 kW 

uteffekt och samtidigt uppfyller målsättningen för partikelutsläpp 

- med utgångspunkt från referenskaminens prestanda åstadkomma en dubbelt så 

lång brinntid utan att bränsle behöver fyllas på  

- minska partikelutsläppen under upptändningsfasen med preliminärt minst 

50 % jämfört med referenskaminen.  

 

För att nå dessa mål bedömdes att en uppdelning av projektet i flera faser var nödvändig. 

I fas 1 undersöktes och utvärderades sex olika angivna tekniska utvecklingslinjer. Arbetet 

resulterade i en prioritering av vilka utvecklingslinjer som leder till att man på 

effektivaste sätt kan nå de långsiktiga målen. Fas 1 ledde alltså till en beskrivning av hur 

det fortsatta arbetet skall bedrivas i fas 2 och med vilka metoder och redskap så att 

projektets slutmål uppnås. I planeringen ligger även en Fas 3 av projektet för att nå 

övergripande mål. 
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2.1  Målsättning för fas 1 - tidigare avslutad delfas 1 
 

I projektets fas 1 undersöktes och utvärderas sex olika tekniska utvecklingslinjer som 

möjliga för att nå de långsiktiga målen. Dessa var följande: 

 

- CFD-modelleringar (CFD = Computational Fluid Dynamics) för att studera 

alternativa utformningar av förbränningskammare och konvektionsdel som ett 

medel att optimera förbränningen. Syftet med detta är att utveckla en verifierad 

metod som åtminstone delvis kan ersätta tillverkning och provning av fysiska 

prototyper.  

 

- Åtgärder för att höja förbränningstemperaturen med hjälp av alternativa 

material och alternativ utformning av eldstadens luckor, botten, baksida och tak. 

 

- Aktiv styrning av förbränningsprocessen med hjälp av sensorer, reglerdon för 

t.ex. förbränningsluftsmängd i olika steg etc. samt inbyggd datorkraft med 

lämpliga regleralgoritmer. Denna metod har med förhållandevis enkla mätningar 

av syrehalten i rökgaserna visat sig kunna ge kraftiga förbättringar av utsläppen 

från vedeldade pannor genom att förbränningen stabiliseras vid fördelaktiga 

förhållanden. Nya, mer avancerade sensorer och bättre regleralgoritmer 

bedömdes kunna ge motsvarande eller bättre resultat på lokaleldstäder, samtidigt 

som kontinuerlig effektreglering kan vara möjlig. 

 

- Sekundär utbränning av partiklar med hjälp av en porös platta eller 

motsvarande där de oförbrända partiklarna stoppas upp i en het zon så länge att 

de hinner brinna ut. I denna typ av åtgärd är plattan primärt inte katalytisk utan 

effekten bygger på att öka uppehållstiden för partiklarna tillräckligt. 

 

- ”Styrd agglomerering” av mindre partiklar på större genom att 

förbränningsbetingelserna så att denna process gynnas. De större partiklarna kan 

sedan brännas upp om uppehållstiden är tillräcklig eller skiljas av i ett 

reningssteg. Strategin har såvitt känt inte omsatts i någon kommersiell produkt, 

men FoU har visat på möjligheterna. 

 

- Sekundär reningsteknik för avskiljning av partiklar, i första hand i form av 

elektrostatiska filter men möjligen även i form av cykloner. Tekniken är väl 

utvecklad för större anläggningar, men har på 2010-talet aktualiserats även för 

små anläggningar, t.ex. ved- och pelletspannor. 

 

Som utgångspunkt för arbetet att utvärdera dessa utvecklingslinjer innehöll Fas 1 också 

att genomföra referensmätningar avseende utsläpp av partiklar, OGC och CO liksom 

energieffektivitet, lägsta möjliga kontinuerliga effekt samt brinntid för projektets 

referenskamin.  

 

I inledningen av fas 1 konstaterades att ytterligare ett spår bedömdes väsentligt att 

utvärdera, nämligen: 

 

- Katalysatorteknik för utbränning av oförbrända komponenter i rökgasen. Fokus 

skulle ligga på teknikens möjlighet att reducera utsläppen av partiklar, vilket i 

tidigare FoU inte primärt varit fallet. I andra hand skulle möjligheterna att 

reducera gasformiga och/eller semivolatila oförbrända kolväten beaktas. 
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Projektet fas 1 genomfördes med en  kombination av omfattande egen experimentell 

verksamhet med litteraturstudier och kontakter med intressanta aktörer på respektive 

område. Fas 1 resulterade i att tre teknikspår prioriterades för fortsatt arbete under fas 2:   

 

 CFD-modellering 

 Aktiv styrning 

 Katalysatorteknik. 

 

2.2 Målsättning för fas 2 – detta projekt 
 

Specifika mål för projektets fas 2 är: 

 

1. En integrerad försöksbänk anpassad för att kunna hantera och utveckla 

automatisk styrning och katalytisk avgasrening samtidigt ska ha tagits fram. 

2. En inventering av tillgängliga sensorer för O2, CO, kolväten samt mätprestanda 

för dessa ska ha gjorts. 

3. Enkravspecifikation för aktiv styrning av förbränningsprocessen inklusive 

algoritmer ska ha tagits fram. 

4. För förbränningsmodellering: en beräkningsmässig tvåvägskoppling för mass- 

och värmeutväxling mellan vedomvandlingsmodell och gasfasmodell ska ha 

utvecklats. 

5. Ett seminarium kring förbränningsmodellering inom kamineldning ska ha 

anordnats med deltagande av SP, Chalmers och SINTEF. 

6. Alternativa katalysatorbeläggningar ska ha utvärderats ur reduktionssynpunkt. 

 

Baserat på resultat i fas 1 genomförs fas 2 inom följande tre områden: CFD-beräkningar 

för utformning av förbränningsrum, aktiv styrning av förbränningsförloppet samt 

katalytisk rening av avgaserna. För implementering och utvärdering av tekniska lösningar 

av ovanstående används den integrerade försöksbänken, enskilt och i samverkan, bl.a. 

genomförs emissionsmätningar i försöksbänken. 
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3 Genomförande - metoder och resultat 
 

3.1 Integrerad försöksbänk 
 

En prototypkamin anpassad för att kunna hantera och utveckla automatisk styrning och 

katalytisk avgasrening har tagits fram. Kaminen är försedd med separata motorer för 

primär- och sekundärluft. Kaminen finns i två exemplar; ett hos Nibe i Markaryd och ett 

hos SP i Borås. Kaminen i Markaryd är försedd med en lambdasensor och aktiv styrning. 

Kaminen har använts för att utvärdera och optimera styrstrategier. Kaminen på SP är inte 

försedd med aktiv styrning utan styrning har skett manuellt. 

 

En stort antal lyckade försök har kunnat utföras i och med att prototypkaminen tagits 

fram. Prototypens styrka är att den genomgående har mycket god förbränning med en 

kort startfas med kontrollerade låga emissioner av oförbränt och en kort 

koksförbränningsfas. Den korta upptändningsfasen medför emellertid att 

effektutvecklingen är intensiv, även med ett litet inlägg, och att förbränningscykeln blir 

kort.  

 

3.1.1 Partikelmätningar 
 

Av de övergripande målen för projektet bedöms utvecklingen av kommersiell teknik som 

ger partikelutsläpp som möter kommande krav vara ett av de viktigaste. I detta ingår även 

att minska partikelutsläppen under upptändningsfasen. Därför har en rad 

partikelmätningar utförts på prototypkaminen. Parallellt har även CO och OGC, eftersom 

dessa ofta korrelerar med partikelemissioner och därför utgör viktiga parametrar för 

utvärderingen.  

 

Partiklarna har mätts dels med gravimetrisk metod och dels med en Pegasor PPS-M 

sensor.  

 

- Vid den gravimetriska metoden tas kontinuerligt ett mindre rökgasflöde ut som 

får passera ett filter där partiklarna samlas upp. Filtret vägs före och efter mätning 

och man får på så vis ett genomsnittligt värde för partikelemissionerna under 

mättiden. Genom att mäta undertrycket efter filtret kan man få en kvalitativ 

representation av hur partikelavgången är on-line. Om det finns ett linjärt 

samband mellan antalet partiklar som landar på filtret och tryckfallet kan 

undertrycket representera partikelemissionerna.  

- Pegasorn är en sensor som laddar partiklarna elektrisk och sedan mäter den ström 

som avges då de fångas upp. Pegasorn ger en kontinuerlig signal varvid 

partikelemissionerna kan mätas som storleks- eller massfördelade on-line, 

beroende på hur sensorn har kalibrerats.  

 

Inledningsvis kan konstateras att prototypkaminen ger en mycket god utbränning av 

bränslet, jämfört med en typisk kamin på marknaden. Uppmätta värden på CO och OGC 

är mycket låga och partikelemissionerna vid startförloppet har minskat avsevärt.  

Vanligtvis i en typisk kamin korrelerar emissionerna av CO, OGC och partiklar varandra 

ganska väl, se Figur 1som visar emissioner från 15 vedinlägg i den kamin som användes 

som referenskamin i projektets fas 1. Detta förklaras av att det är svårt att få en 

fullständig utbränning av de brännbara gaserna i gasfasen och att det då även bildas 

partiklarna  bestående av sot samt oförbända kolväten. Andelen partiklar i form av salter 

bildade av oorganiskt material i bränsleaskan utgör då en relativt liten del av 

partikelemissionerna.  I Figur 1 går följande generella mönster att utläsa ur 

förbränningsförloppet med referenskaminen: 
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- Halten av partiklar har vanligen ett maximum i upptändningsfasen, då 

temperaturen är låg, och sjunker sedan för att ligga på en ganska jämn nivå under 

resterande förbränning.  

- Halten av OGC antar också ett maximum vid upptändningen. Därefter antar OGC  

en jämn nivå, men uppvisar ofta en mindre topp under koksförbränningen. Den 

sistnämnda toppen består troligen av metangas, vilken kräver en högre 

omvandlingstemperatur än vad som återfinns i gasfasen under slutförloppet. [4] 

- Halten av CO har en topp vid startfasen. Därefter minskar CO och ligger stabilt 

under den kontinuerliga avgasningsfasen. Slutligen ökar den under 

koksförbränningen för att klinga av då bränslet tar slut. Ökningen av halten under 

koksförbränningsfasen beror på att temperaturen i gasfasen sjunker varvid 

omvandlingen av kolmonoxid till koldioxid inte sker fullt ut, trots närvaro av 

syre.  

 

Punkterna ovan beskriver emissionerna från en typisk kamin. Om förbränningen istället 

är mycket god kommer partikelutsläppen att domineras av de flyktiga oorganiska ämnen i 

som avgår från bränsleaskan eftersom deras relativa andel av partiklarna ökar. I vedaskan 

är det främst alkali och då främst kalium som flyktar. Avgången av alkali styrs då främst 

av temperaturen i bottenaskan.  

 

 
Figur 1. Emissioner från referenskaminen Contura 556. 

Figur 2 visar mätning av syre och partiklar vid ett typiskt förbränningsförlopp i 

prototypkaminen. Avgången av partiklar mätt med Pegasor (blå linje) visar på en topp vid 

tändning av bränslet, helt förväntat enligt resonemanget ovan, varefter halterna minskar 

kontinuerligt för att åter nå en ännu högre topp i slutet av flamförbränningen, strax innan 

övergång till koksförbränning. Förändringen (derivatan) av undertrycket efter filtret 

(cerise linje) visar också på en topp i partikelemissioner i detta förlopp och derivatan 

följer Pegasorns kurva väl. När förbränningen övergår i ren koksförbränning är 

partikelemissionerna mycket låga. Kaminen har en kort ”glödsvans” dvs 

koksförbränningsfasen är kort. 

 

Maximum i partiklelemissioner i slutet av flamförbränningen sammanfaller med en 

ökning av halten av CO2 och en samtidig sänkning av halten av uppmätt O2, förlopp som 

syns i både Figur 1och i Figur 2. Trolig förklaring till  detta är att all fukt då har avgått 

från bränslet, varvid avgångshastigheten av kvarvarande mängd flyktiga komponenter i 

vedträdet kan accelerera obehindrat.  I och med att förbränningshastigheten fram till dess  
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Figur 2. Grön linje är O2, blå kurva partikelmätning med Pegasor, ceris kurva är undertrycket efter 

partikelfiltret och röd kurva är derivatan av undertrycket efter partikelfiltret. 

kontinuerligt har avtagit och kamintemperaturen därmed hunnit minska något, blir 

utbränningen av denna ”puff” otillräcklig. 

 

Utsläppen av partiklar och oförbrända gaser från prototypen under tändförloppet har 

minskat avsevärt vilket kan tillskrivas den aktiva styrningen (se separat kapitel). Nu är det 

istället toppen i slutet av flamförbränningen som dominerar partikelutsläppen. För att 

komma tillrätta med denna topp krävs att teorin om orsaken till emissionsbildningen  

bekräftas. För att utröna detta föreslås att partikelemissionerna undersöks med avseende 

på kemiskt innehåll och på partikelstorleksfördelning. Detta bör ske  med en impaktor 

(DLPI) med efterföljande analys av material från de olika impaktorstegen.  

 

Vidare bör en markör tas fram för att identifiera när partikelemissionerna vid slutfasen 

börjar och tar slut. Förloppet är endast några minuter långt och det är således viktigt att 

distinkt kunna sätta in motåtgärder vid rätt tidpunkt om man vill använda aktiv styrning 

för att påverka förloppet. 

 

 

 

3.2 Inventering av tillgängliga sensorer 
 

I fas 1 av projektet beskrevs de svårigheter som uppstår i kaminförbränning i jämförelse 

med förbränning i pannor. Förbränningen i en kamin är en icke kontinuerlig process, dvs. 

randvillkoren förändras ständig. Den korta eldningscykeln gör att start- och slutfasen har 

en stor påverkan på emissionsmedelvärden i respektive cykel, vilket gör det viktig att 

optimera dessa faser. Dessutom är användarens beteende mycket avgörande, eftersom 

vedmängd, fukthalt, spjällställning och antal vedbitar respektive storlek på dessa påverkar 

förbränningen.  

 

Det nämndes också att en automatisk förbränningsstyrning som kan reglera och anpassa 

lufttillförsel i mängd och position kan, i kombination med en bra brännkammardesign, 

bidra till att minska och/eller eliminera faser med höga emissioner av kolmonoxid och 

kolväte, sänks syreöverskottet och därmed höja verkningsgraden. För att implementera 

automatisk styrning krävs att det aktuella förbränningstillståndet bestäms. För detta 

behövs det sensorer för temperatur, tryck och/eller gaskomponenter, där den sistnämnda 

är fokus i detta kapitel.   
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För att använda gassensorer i kaminmiljön bör några specifika kriterier vara uppfyllda. 

Dessa kriterier är: 

 

 pris, 

 utvecklingsstatus och tillgänglighet, 

 livslängd,  

 temperaturmotstånd,  

 selektivitet och stabilitet 

 signalbehandling och kringutrustning.  

 

Ett av det viktigaste kriterierna är säkerställandet av ett lågt pris för sensorn och 

styrningen. Detta eftersom den relativt låga kostnadsnivån av kaminen jämfört med 

pannor och större värmeanläggningar gör att sensortekniken utgör en större prisökning 

relativt för hela produkten. Angående utvecklingsstatus är det en förutsättning att det 

finns en färdig sensor och att den är tillgänglig i tillräcklig mängd, eftersom det ska 

inkluderas i en kommersiell produkt. Liknande krav ställs även på livslängden – sensorn 

ska inte behöva bytas under kaminens tänkbara användningstid eller åtminstone inte på 

lång tid. Temperaturmotståndet i sensorn begränsar möjliga placeringar av sensorn i 

kaminen. För att få en snabb respons på förändringar av förbränningen behöver sensorn 

sitta så nära brännkammaren som möjligt. Men även vid anslutningen mellan kamin och 

skorsten är temperaturen betydlig högre än i till exempel pannor, en faktor som kan 

utesluta i övrigt väl fungerade sensorer. Med hänsyn till användningen av sensorsignalen 

för styrning är det viktigt att signalen visar rätt värde på den övervakade parametern. 

Därmed ska tvärkänslighet mot andra rökgasämnen eller egenskaper som temperatur och 

tryck, samt en eventuell signaldrift över tiden, vara minimal. Angående det sistnämnda 

kriteriet är det till fördel om sensorn inte behöver en komplicerad kringutrustning för 

signalbehandling; helst ska sensorsignalen kunna användas utan sådan. 

 

3.2.1 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien om sensorteknik tillämpbar för kamineldning har fokuserats på 

utvecklingen under det senaste decenniet, med specifikt fokus på sensorer som 

utvärderats för kaminer eller andra mindre biomassaförbränningsanläggningar. Parallellt 

inhämtades information via partner i ERA-NET Wood Stoves 2020 projektet för att fånga 

upp så många relevanta rapporter som möjligt.   

 

Litteraturstudien visar att generellt finns fyra typiska mätprinciper för in-situ användning 

(dvs direkt i gasströmmen) av gassensorer. Dessa mätprinciper är fastelektrolyter, 

halvledare, kalorimetrisk och optisk, varav de första två är de som i dagsläget 

huvudsakligen används i tillgängliga sensorer för det tänkbara användningsområdet. 

Nedan presenteras ett sammanfattat resultat av litteraturgenomgången för var och en av 

dessa sensortekniker.  

 

Fastelektrolytsensorer är kommersiellt tillgängliga och används i stor utsträckning. 

Sensorn, där lambdasonden är den mest bekanta typen, har redan länge används för att 

bestämma syrehalt. Mätprincipen bygger på elektrolytens egenskap att transportera 

syrejoner, och är vanligtvis zirkoniumoxid (ZrO2) dopad med yttriumoxid (Y2O3). 

Elektrolytens egenskap skapar en elektrokemisk potential mellan två elektroder vid olika 

syrepartialtryck, som man kan använda direkt (potentiometriska sensorer) eller med en 

extern pålagd strömkälla (amperoemetriska sensorer). För att bestämma absoluta 

syrevärden från potentialdifferensen är en av elektrodenar alltid utsatt till en känd syrehalt 

(referensgas). Bredvid syrebestämning har också användningen av fastelektrolytsensorer 

för bestämning av oförbrända ämnen ökad de senaste åren. Förenklat befinner sig dessa 

sensorers båda elektroder i samma område (mätgas), dock är ena elektroden belagd med 
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en katalytisk yta som reagerar med oförbrända gaskomponenter som kolmonoxid eller 

kolväte. 

 

Sensorer som bygger på halvledare som mätprincip är också kommersiellt tillgängliga 

och används i stor utsträckning för mätning av reducerande gaser. Mest vanlig är sensorer 

som använder halvledande metalloxider (MOS Metal Oxide Semiconductor). 

Mätprincipen bygger på att de oförbrända komponenterna reagerar med de vid sensorytan 

absorberade syremolekylerna. Som en följd frigörs elektroner i sensormaterialet, varvid 

potentialbarriären minskar och resistansen sjunker. Den mest använda oxiden är tennoxid, 

SnO2, den så kallade Taguchisensorn. Dock används också andra oxider, liksom olika 

förbättringar som t.ex. dopning med ädelmetaller, användning av filter eller 

temperaturstyrning för att höja selektivitetet för vissa gaskomponenter och minska 

tvärkänslighet.  

 

Sensorer som använder  katalytisk mätprincip registrerar temperaturändringen som 

uppstår när gaskomponenter reagerar vid den katalytiska sensorytan. Omvandlingen av, 

till exempel, oförbrända ämnen frisätter värme och ökar därmed temperaturen. Svagheter 

för katalytiska sensorer är en sämre selektivitet i att upptäcka enskilda komponenter, samt 

risken för katalysatorförgiftning genom andra gaskomponenter eller orenheter.   

 

Optiska gassensorer bygga på absorption och emissionsspektroskopi och öppnar för hög 

selektivität, noggrannhet och livslängd. Svagheter är fortarande de höga priser och stora 

platsbehov som krävs för sensorn. Troligtvis kommer optiska mätsensorer först 

implementeras i större förbränningsanläggningar, vilka vanligtvis både har mer 

platsutrymme och större ekonomiska ramar. Efter fortsatt teknik- och 

produktionsoptimering är det inte omöjligt att metodiken blir tillämpar även i mindre 

anläggningar, på längre sikt.  

 

Litteraturstudien visade samfattningsvis att det finns ett begränsat, men växande, antal in-

situ sensorer. Särskilt växande och starkt i fokus är området bredvid syremätning som 

omfattar t.ex. sensorer för ammonium, kväveoxid eller oförbrända ämnen, med 

sistnämnda som en av projektets fokus.  

 

De flesta forskningsprojekt som evaluerar respektive använder in-situ sensorer fokuserar 

på utveckling av styrningskonceptet och endast i mindre omfattning på utvärderingen av 

själva sensorn. Vidare har sensorer testats mest i större eller mindre pannor. Testning i 

kaminer förekommer endast i ett fåtal projekt. Generellt sett gäller det för alla typer av 

sensorer att utvecklingen och markandsimplementeringen går långsamt. Det betyder att 

sensorer som i nuläget bara finns som demonstration eller prototyp antagligen inte heller 

kommer vara aktuella för kommersiell användning inom närmaste framtiden. 

 

I nuläget finns det redan ett flertal kommersiellt tillgängliga in-situ syresensorer. De 

sensorer som undersöktes i de granskade studierna visade i allmänhet god noggrannhet 

och mindre tvärkänslighet mot andra ämnen. 

 

Sensorer för kolmonoxid och andra oförbrända gaser ger vanligtvis en kombinerad signal 

för alla oförbrända komponenter. Här finns alltså ett förbättringsbehov mot målet att mäta 

enskilda gaskomponenter. De flesta undersökta sensorer har fortfarande en mer eller 

mindre tydlig tvärkänslighet mot syre, fukt och temperatur och förbättringsbehov i 

noggrannhet och långtidsstabilitet. Dock visar de redan nu tillförlitliga trender och deras 

användning i styrningskoncepter har enligt litteraturen lyckats väl, vilket redovisas i 

sammanställningen nedan.  

 

Padinger [5] (2001) undersökte redan 2001 möjligheten att använda en syresensor 

(Lambdasond LSM11) och en sensor för oförbrända ämnen (TGS 816) för att utveckla 
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och testa automatiska styrningskoncept i en 50 kW träflispanna. Med hjälp av en standard 

gasanalysutrustning gjordes jämförelsemätningar under realdrift. Jämförelse av LSM11 

signaler med analysinstrumentet visade dock en betydlig spridning av värden, som enligt 

Padinger gjorde det oanvändbart. TGS 816 signaler visade emellertid en god korrelation 

med låg spridning och användes därmed framgångsrikt i ett gradientbaserat 

styrningskoncept. 

 

Eskilsson och Tullin [6] (2001) konstaterade i samma år att signaler av den tidigare 

refuserade syresensorn LSM11 väl följde förändringar i rökgassyrekoncentration i en 

12 kW pelletbrännare med god korrelation mellan sensor och analysinstrument. Samtidig 

testades också en annan sensor för oförbrända komponenter, SGAS 220 vilket återges i 

Figur 3 och Figur 4. Även här följde signalerna väl de ändringar i rökgaskolmonoxid som 

uppmättes med referensinstrument. Korrelation mellan sensorsignal och analysinstrument 

var i princip linjär, med en mindre inverkan från syrehalt. Dock var sensorenar 

installerade i en bypass, bakom stoftfilter & kylare.  

 

 
Figur 3. Jämförelse mellan syresensorsignaler med standard gasanalysutrustning [6] 

Svensson [7] (2003) visade också att det är viktigt att använda rätt fabrikat när det gäller 

sensorer. Här undersöktes två olika lambdasonder (LSM11 & okänd tillverkare) som var 

placerade direkt i rökgaskanalen på en 400 kW pelletbrännare. LSM11-sonden uppvisade 

jämförbara värden med ett gasanalysinstrument, ingen åldringseffekt och endast 

begränsad påverkan av den beläggningen som byggdes upp på sensorytan under 

försökstiden. Därmed ansågs denna sensor vara lämplig för användning i 

styrningskoncept. Däremot upptäcktes problem med signalstabilitet, svarsrespons och 

drift med den andra sonden, som dessutom föll ur funktion efter två månader i drift 

(förmodligen på grund av igensättning av partiklar). 
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Figur 4. Jämförelse mellan SGAS 220 signaler med standard gasanalysutrustning [6] 

Eskilsson och Rönnbäck [8] (2004) testade tre olika sensortyper för oförbrända 

komponenter (SGAS 220, Carbosen 1000 & LAMTEC sensor) i en närvärmecentral med 

pelletbrännare. Sensorerna var placerad direkt i rökgaskanalen under ett långtidstest på ca 

3 månader under real drift. Ytterliggare två sensorer av den första typen placerades 

bakom ett stoftfilter. Av de sensorer som var placerade direkt i rökgaskanalen föll den 

första sensorn ur funktion redan efter två veckor (förmodligen på grund av 

partikeligensättning), medan den andra sensorn uppvisade problem under hela 

försöksperioden (förmodligen på grund av hög rökgashastighet). Den tredje sensorn 

(LAMTEC) följde kolmonoxidvärden i rökgas bra under försökstiden. Dock kunde 

uppvisas en signifikant förändring i noggrannhet även för denna sensor, med en 

försämring både i upplösningsförmåga och nedre detektionsgräns. Däremot fungerade de 

två sensorer som var placerad bakom ett filter tillfredsställande över hela 

försöksperioden. Dessa följde kolmonoxidkoncentrationen i rökgasen väl, dock också 

med en märkbar förändring i signalkarakteristik under tiden. 

 

Padban et al. [9] (2004) testade en lambdasond och flera sensorer för oförbrända 

komponenter (SGAS 220, Carbosen 1000, SIC FE) i en rosterpanna med pelletbränsle. 

Sensorerna var placerad direkt i rökgaskanalen med undantag SIC FE som låg bakom 

gasreningen. Alla sensorer följde respektive koncentrationer i rökgasen väl. Skillnader 

upptäcktes till emellertid mellan SGAS och Carbosen sensorn, med avseende på 

signalstabilitet och drift. Vidare var Carbosen stabil i drift utan stora variationer i 

bassignalen, medan en signifikant variation i bassignal och sensitivitet konstateras för 

SGAS-sensorn.  

 

Eskilsson och Tullin [10] (2006) undersökte ett flertal sensorer för oförbrända 

komponenter av två olika sensortyper (Carbosen 1000 & CO 2000) under en 

långtidsanvändning under 2 månader i 3 olika närvärmecentraler (80 kW – 4MW). 

Sensorerna installerades direkt i rökgaskanalen, med förbättrat skydd mot partiklar. 

Carbosen-sensorn fungerade bra under försöksperioden och följde ändringar i 

rökgaskoncentrationer väl. Vid slutet av försökstiden kunde den fortfarande detektera små 

kolmonoxidkoncentrationer, dock kunde icke enhetliga förändringar i signalkarakteristik 

och bassignalen fastställas. Av de fyra CO 200-sensorenar var tre ur funktion vid slutet av 
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undersökningen (två på grund av korrosion), medan den fjärde sensorn fungerade, dock 

med tydlig sensordrift. 

 

Struschka, Carrasco Martin och Baumbach [11] (2009) testade en sensor för oförbrända 

komponenter (Carbosen) och en kvävoxid/syre kombinationssensor under 3-4 månader i 

fyra olika biomassaanläggningar, varav en kamin. Jämförelsemätningar av sensorsignaler 

med konventionell gasanalys gjordes i labb före och efter försöksperioden. För båda 

sensorer fastställdes bas- och spanndrift. Sensorsignalerna följde dock koncentration av 

respektive komponent med god korrelation mellan den justerade sensorsignalen och 

analysinstrumentet. 

 

Körlof och Wilhelmson [12] (2009) undersökte implementeringen av en lambdasond 

(LSU 4.9) och två sensorer för oförbrända komponenter (Carbosen 1000 & SGAS 220) i 

ett styrningskoncept med en 23 kW pelletbrännare. Alla sensorer följde förändringar av 

respektive komponent väl med god korrelation mellan sensorsignal och 

gasanalysinstrumentvärde. I jämförelse av Carbosen och SGAS sensorn uppvisade 

Carbonsen något bättre precision vid låga kolmonoxidkoncentrationer. 

 

Kohler et al. [13] (2009) och [14] (2011) testade en syresensor (MFO10-O) och en sensor 

för oförbrända komponenter (Carbosen 1000) i samband med utveckling av 

styrningskoncept för ett flertal olika biomassaanläggningar, varav en kamin. Det 

konstaterades att sensorerna med framgång kunde användas i detta styrningskoncept. 

Genom kontroll i en testgasrigg bestämdes de olika sensitiviteten för olika enstaka 

gaskomponenter, tvärkänsligheten mot syre och upptäcktes en reducerad sensitivitet efter 

användningen.  

 

Kohler el al. [15] (2010) och [16] (2013) undersökte ett flertal olika sensortyper i 

samband med förbränning i en prototypvedpanna och dennas styrningskoncept. 

Sensorerna var två syresensorer (LSU 4.9 och MF420), två sensorer för oförbrända 

ämnen (Carbosnen 1000 & TGS 823) och en kombisensor för syre och oförbrända (KS-

1D). Sensorerna blev undersöktes samtidigt för signalstabilitet, noggrannhet och 

tvärkänslighet i en testgasrigg. Alla syresensorer visade utmärkt signalstabilitet och 

reproducerbarhet. Ingen tvärkänslighet för fukt och kolmonoxid kunde fastställas för LSU 

4.9- och MF420-modellerna, men något för syresignalen för KS-1D sensorn. Däremot 

fanns det en tydlig tvärkänslighet för syre för alla sensorer vid detektion av oförbrända 

ämnen. TGS 823-sensorn visade en tydlig tvärkänslighet för fukt över hela området, 

medan med Carbosen och KS-1D sensorn märktes detta först vid höga 

kolmonoxidkoncentrationer.   

 

3.2.2 Marknadsanalys och sensorutvärdering 
 

Baserad på litteraturstudien och kommunikation med alla partner inom projektet Wood 

Stoves 2020 gjordes en marknadsundersökning av befintliga och tillgängliga sensorer för 

syre och oförbrända ämnen. Det utarbetades en enkät med relevanter frågeställningar som 

skulle bilda basen för urval av passande sensor i fortsatta tester under projektet. Centrala 

frågeställningar var prisnivå, tvärkänslighet, livslängd samt användningsgränser som till 

exempel temperatur och sensorgifter.  

Svaren på enkäten och informationer från ytterligare källor resulterade i en lista på ett 

flertal sensorer, vilka minst  fanns tillgängliga som prototypversioner.  Dessa sensorer var 

(tillverkare i parantes, * med svar på sensorenkät) 

 

Syresensorer: 

- Lambdasond (Switching type) OZA685-WW1 (NGK Spark Plug Co., Ltd.)* 

- Lambdasond (Bredband) ZFAS-U2 (NGK Spark Plug Co., Ltd.)* 
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- MF010-O-LC (J. Dittrich Elektronic)* 

- Lambdasond (Bredband) LSU 4.9 (Bosch) 

- OC2010 (Scantronic) 

- Heraeus O2 sensor (Heraeus  AG) 

Sensorer för oförbrända gaser: 

- CarboSen 1000 (LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. 

KG) 

- TGS 816 (FIGARO Engineering inc) 

- CO2000 (Scantronic) 

 

Kombisensorer för flera gaskomponenter: 

- KS1D (LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG)* 

- CO/O2 sensor (SenSiC AB)* 

- Heraeus Kombisensor 

Efter att ha jämfört sensoregenskaper och kravspecifikationer för användning i kaminen 

och stämt av med parterna i Wood Stoves 2020 valdes några sensorer för ett fördjupad 

praktisk utvärdering:  

 

 Kombisensorn KS1D (syre plus oförbränt) (testades av BIOS),  

 Lambdasond (Switching type) OZA685-WW1 (testades av SP) 

 Lambdasonden (Bredband) ZFAS-U2, (testades på SP).  

 

Undersökningen av lambdasonderna omfattade kontrollmätningar i en testgasrigg och en 

mer än 500 timmars långtidstest i verklig kaminmiljö med återkommande 

jämförelsemätningar med standard gasanalysutrustning.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lambdasonderna visade bra noggrannhet för 

bestämning av syrehalt i rökgasen. Det gällde under alla eldningsfaser och hela 

försökperioden utan en upptäckt drift eller försämring i upplösning och noggrannhet. Och 

detta trots stoftpålägg på sondytan, som kan ses i Figur 5. Därmed kan för båda 

lambdasondtyper fastställs att de är lämpliga för användning i styrningskoncepter för 

kaminer. En mer noggrann rapportering om marknadsanalysen och praktisk evalueringen 

kommer att ges i slutrapporten av Wood Stoves 2020 projektet.  

 

 
Figur 5. Lambdasonder vid början av undersökningen och med stoftpålägg efter långtidstest. 
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3.3 Aktiv styrning 
 

Syftet med aktiv styrning är att genom kontinuerlig anpassning av lufttillförseln skapa 

optimala förhållanden för låga emissioner och hög verkningsgrad. Samtidigt måste 

styrningen vara utformad så att den inte skapar säkerhetsrisker samt att den samverkar 

med användaren på ett optimalt sätt. En avgörande faktor för framgång vid aktiv styrning 

är att förbränningsutrymmet är designat så att förutsättningarna finns för snabb 

upptändning och fullständig slutförbränning. Ingen styrning, hur bra den än är, kan fullt 

ut kompensera om inte förutsättningarna finns. 

 

De tre händelser i förbränningsförloppet som bidrar mest till emissionsbildning och lägre 

verkningsgrad är upptändningsförloppet, övergången till koksförbränning samt slutfasen 

av koksförbränningen. Med aktiv styrning kan dessa händelser optimeras, 

förbränningsmässigt men även tidsmässigt dvs bli så korta som möjligt.  

 

Ett mål inom den här delen av projektet (fas 2) har varit att ta fram en kravspecifikation 

för aktiv styrning av förbränningsprocessen inklusive algoritmer. Bakgrunden för en 

sådan kravspecifikation beskrivs utförligt i rapporten till fas 1 [17] och sammanfattas i 

korthet här. Parallellt med detta projekt utvärderas aktiv styrning med lambdasond 

respektive temperaturmätning i projektet Wood Stove 2020. 

 

Eftersom mängden ved i en kamin är relativt liten och förbränningen sker satsvis 

karaktäriseras förbränningsförloppet av ett dynamiskt förlopp med låg effekt, kort 

brinntid och upprepade inlägg. Detta innebär bland annat att start- och slutfaserna i ett 

inlägg har mycket större betydelse för medelvärdena än för t.ex. vedpannor, där man med 

hjälp av aktiv styrning kan hålla förbränningen i nästan stationärt tillstånd under 

förhållandevis lång tid. 

 

I vedpannor används dessutom ofta fläktar för förbränningsluft eller rökgaser för att 

skapa en tvåstegsförbränning med ett förgasningssteg med kontrollerad vedförbrukning 

och därefter en kontrollerad och optimerad efterförbränning av gaserna. Motsvarande 

fläktstyrning är svårt att införa i en kamin eftersom det dels skulle innebära en signifikant 

elförbrukning, och dels efterfrågar användaren av kaminer på ett annat sätt än användaren 

av pannor möjligheten att se den fritt brinnande brasan som en viktig mysfaktor. Även 

aktiv styrning med sensorer kräver viss elförbrukning, vilket inte alltid är önskvärt för 

alla användare eller i alla situationer. Dock är sensorernas elförbrukning mindre än vad 

som är fallet för fläktar, vilket möjligtvis öppnar för att använda andra energikällor än 

elnätet. 

 

Eftersom användarens val av bränsle och beteende spelar roll för resultatet, bör en aktiv 

styrning på ett smart sätt kunna kompensera för bränslekvalitet och oväntat/olämpligt 

beteende.    

 

Förbränningen i en kamin består av följande händelser: 

 

- Start. Bränsle läggs in och antänds. För uppstarten har det på senare tid ofta 

hävdats att man ska tända uppifrån med tändved (små vedbitar) som placerats 

ovanpå den vanliga veden. Det vedertagna upptändningssättet är annars att först 

tända bara med tändved och därefter lägga på normalstora vedstycken. Startsatsen 

värmer och torkar veden och avgasning startar och halterna av brännbara gaser 

(CO och kolväten) ökar. Får att få en snabb upptändning behövs ett högt 

luftflöde.  
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- Kontinuerlig förbränning. När gaserna har antänts följer avgasning och 

koksförbränning tillsammans. Effektutvecklingen högst i början och avtar 

kontinuerligt. Avgiven effekt beror främst på den bränslemängd som läggs in.  

- Förbränning av glödbädd. När allt flyktigt material har brunnit ska kvarvarande 

glödbädd förbrännas. Förloppet karaktäriseras av att temperaturen går ned när 

glödbädden minskar, varvid halten CO ökar. 

- Nytt inlägg  på kvarvarande glöd. Startförloppet upprepas men går fortare då 

förbränningsutrymmet är varmt. 

- Slutförbränning av sista återstående glödbädden. 

 

En typisk förbränningscykel för ett inlägg i en kamin utan aktiv styrning och därluftflödet 

regleras genom självdrag visas i Figur 6. Förbränningscykeln kan då delas in i typiska 

avsnitt: 

 

- Start med tändning där CO och THC stiger till ett första maximum innan gasen 

antänds. För tändningsfasen gäller det att ha tillräckligt med luft till startbrasan 

eller glödbädden för att generera tillräckligt med värme för att värma upp, torka 

veden och tända veden. I Figur 6 sker tändningen redan efter ett par minuter. Det 

är vanligt att användaren rekommenderas att ha kamindörren öppen, alternativt 

stor öppning på spjället, tills tändning skett. 

- CO och THC antänds. Fasen karaktäriseras av att halterna först minskar då de 

brännbara gaserna har tänts, varefter de sedan ökar pga övertändning. I 

övertändningen accelereras avgasningen kraftigt pga den ökade 

gasfastemperaturen samtidigt som tillfört syre inte räcker till för att slutförbränna 

gaserna och kamintemperaturen är låg. I Figur 6 syns en tydlig topp som klingar 

ut först ca 10 minuter efter att tändningsfasen startat.. 

- God utbränning av CO och THC under stabil förbränning av både gaser och koks. 

Omvandlingen når jämvikt beträffande kamintemperatur, avgasning och 

syretillförsel. I Figur 6 ser vi att koldioxid-halten klingar av i takt med att veden 

förbrukas. O2 höjas samtidig från ca 6 % under övertändningsfasen till ca 11,5 % 

i slutet av den stabila fasen. Ökande CO under koksförbränning. Efter ca 34 

minuter är veden avgasad och endast glöd återstår. Under koksförbränningsfasen 

ser vi att halten av CO2 minskar samtidigt som halten av CO ökar. Även halten av 

THC kan öka i slutet, vilket syns i figuren, vilket vanligtvis beror på att den lilla 

mängd metan som återstår inte förbränns då temperaturen blir för låg. Ibland syns 

en tillfällig dip i CO2 samtidigt med en topp i CO i början av 

koksförbränningsfasen, dock inte i Figur 6. Anledningen till att CO-halten ökar 

successivt är att kamintemperaturen sjunker. Den initialt höga kamintemperaturen 

medför ett fortsatt högt luftgenomflöde till gasfasen. Utbränningen av CO är dock 

inte tillräcklig för att hålla uppe temperaturen, varvid temperaturen och CO-

utbränningen succesivt sjunker.  

 

Möjliga nyttiga parametrar att avläsa är följande: 

 

- O2-sensor (t.ex. lambdasensor) i rökgaserna.   

- CO2-sensor i rökgaserna. 

- Temperatursensor i brännkammare eller i rökgaserna.  

- En sensor som känner om kaminluckan är öppen. 

- En trycksensor i rökgaskanalen. 

- Rumstemperaturgivare. 

- Sensorer för CO och/eller THC. 

- Tidsreglering/mätning av tid. 

- Flamvakt för att se om det finns en flamma. 
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Figur 6. Figuren visar hur CO2, CO och THC varierar under ett typiskt vedinlägg i en kamin utan 

aktiv styrning. 

 

En relativt enkel styrdator kan då ta emot ovanstående signaler reglera följande: 

 

- Lufttillförsel. Motorer som ställer in luftspjällen och/eller eventuella fläktmotorer 

för lufttillförseln. Det måste finnas primärluft för tändning och reglering av 

avgasning och sekundärluft för utbränning i gasfas. Det senare kan delas in i två 

steg, sekundär- och tertiär lufttillförsel. 

- Identifikation av uppstartsfasen. Sensor för lucköppning talar om för datorn att 

luckan är öppen. En trycksensor i rökgaskanalen fyller samma funktion.  

 

I det här projektet har vi valt att implementera följande system för aktiv styrning:   

 Mätning av syrehalten i rökgaser med lambdasensor . 

 Sensor för luckans öppning.  

 Klocka som styr tidpunkten för stängning av spjäll efter nedeldning. 

 

Avläst syrehalt i rökgaserna reglerar inställningen på de två luftspjällen vid tre olika 

drifttillstånd, vilka i detalj förklaras nedan. En CO2-sensor skulle fylla samma funktion 

men det finns idag inte kommersiella och prisvärda CO2-sensorer. Regleringen syftar till 

att minimera emissioner av oförbränt (CO och THC) samtidigt som verkningsgraden 

optimeras. Kaminens effekt beror av inlagd vedmängd samt vedens fukthalt och 

vedtränas tjocklek och form och kan inte regleras av inställningen på spjällen. Däremot 

skulle den momentant avgivna effekten kunna beräknas av styrdatorn från spjällöppning 

och undertrycket i rökgaskanalen. 

 

De tidigare identifierade faserna i en förbrännings har här kondenserats ned i 3 olika 

centrala drifttillstånd för styr- och reglerstrategier: 

 

- Drifttillstånd 1 tändning av inlagd ved. 

- Drifttillstånd 2 stabil förbränning. 

- Drifttillstånd 3 nytt inlägg eller nedeldning av kaminen. 

 

Drifttillstånd 1 tändning av inlagd ved:  

 

- Målet är att tändningen bör ske så snabbt som möjligt för att undvika utsläpp av 

oförbrända gaskomponenter. Före tändning är kaminen kall och båda spjällen är 

stängda. Användaren lägger in ved, tänder en startbrasa, stänger luckan och 
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trycker på kaminens startknapp varvid båda spjällen öppnas helt. När tändning 

sker känner lambda-sensorn att syrehalten minskar. När syrehalten nått en viss 

nivå, här antaget 3 % i fuktig gas, stänger primärspjället helt. Övergång sker till 

Drifttillstånd 2.  

 

Drifttillstånd 2 stabil förbränning: 

 

- Målet med Drifttillstånd 2 är att hålla nere hastigheten på avgasningen så att den 

övertändningstopp som syns efter 5 minuter i Figur 6 undviks. Då primärspjället 

stängs (slut Drifttillstånd 1) minskas avgången av brännbara gaser. Då kommer 

syrehalten först att fortsätta att minska, men sedan öka då temperaturökningen 

avgången av gaser minskat. När halten åter nått 4 % stänger sekundärspjället x % 

varvid primärspjället öppnas motsvarande x %. Avgasningen kommer då åter att 

öka varvid syrehalten sjunker igen. När syrehalten nått 3 % upprepas regleringen 

med öppning av primärspjäll och stängning av sekundärspjäll.  Ju mer är-värdet 

skiljer sig från bör-värdet, desto kraftigare blir regleringen. Spjällen regleras så 

att de tillsammans har en spjällöppning fullt öppen. Detta drifttillstånd omfattar 

både samtidig avgasning/koksförbränning och delar av förbränning av 

glödbädden.  Kritiskt är att reglera så pass långsamt att kaminen inte kommer i 

självsvängning. Regleringen är satt till att reglera en gång var tredje sekund och 

max 5 %-enheter åt gången. Det innebär att en total omställning av spjällen som 

snabbast kan ske på en minut.  

 

Drifttillstånd 3 nytt inlägg eller nedeldning av kaminen: 

 

- När endast koks kvarstår kommer syrehalten att öka. Vid en viss syrehalt, här 

ansatt till 17 %, är det lämpligt att lägga in ett nytt vedinlägg. Kaminen kan 

signalera att det är tid för nytt inlägg genom en ljud- eller ljussignal till 

användaren. Alternativt kan inlägget ske så snart primärspjället är helt öppet och 

sekundärspjället helt stängt. 

- Nytt inlägg: Användaren öppnar luckan varvid lucksensorn signalerar till 

styrdatorn att öppna primärluftspjället helt. Samtidigts stängs 

sekundärluftspjället. Om det finns en rökgasfläkt går den till maxvarv för att 

undvika inrökning. Användaren lägger in ny ved som antänds av den kvarvarande 

glöden. Syrehalten sänks och vid en viss syrehalten (3 %) stängs 

primärluftsspjället samtidigt som sekundärluftspjället öppnas helt. Regleringen är 

nu tillbaks till driftläge 2.  

- Nedeldning av kaminen: om inte luckan öppnas inom en viss tid (här 30 minuter) 

efter att syrehalten nått 17 % stängs spjällen helt. 

 

Ovanstående tre drifttillstånd visas som en schematisk styralgoritm i Tabell 1. 

 

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att det finns ”hängslen och livrem” för styrningen. De 

risker som finns är dels inrökning av rökagser i det rum kaminen är placerad i, dels att 

kolmonoxid bildas i explosiv halt. För att undanröja dessa risker måste det hela tiden 

finnas ett undertryck i rökgaskanalen i förhållande till kaminen så att rökgaseralltid kan 

försvinna ut rätt väg, även om ett spjäll har stängts felaktigt eller luckan har öppnats. Det 

får heller inte vara möjligt för användaren att göra inställningar eller manipulera 

styrningen på sådant sätt att risk för kolmonoxidförgiftning eller explosion uppstår.  

Projektet föreslår därför att en noggrann riskanalys av den aktiva styrningen ingår i nästa 

projektfas. Den lagliga sidan av säkerhetsaspekter behöver också utredas. Det är även 

intressant att undersöka hur en aktiv styrning kan förbättra prestanda på en äldre kamin.   
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Tabell 1. Styralgoritm 

  Drifttillstånd 1 tändning av inlagd ved 
Syrehalten förväntas minska 

 

  Utgångsläge Övergång till driftsläge 2 

Lambdasensor O2 = 21 O2 < 3 % (fuktig luft) 

Luckans sensor Luckan stängd Luckan stängd 

Kaminens startknapp  Användaren trycker på start   

Styrsignal till spjäll 
 

Öppna båda spjällen helt  

Åtgärd vid övergång till annat driftsläge   Primärspjället stängs helt, 
sekundärspjäll helt öppet 

 

  Drifttillstånd 2 stabil förbränning 
Syrehalten regleras 3 % < O2 < 4 % 

 

  Utgångsläge Övergång till driftsläge 3 

Lambda-sensor O2 < 3 % (fuktig luft) O2 > 17 % 

Luckans sensor Luckan stängd Luckan stängd 

Kaminens startknapp   

Styrsignal till spjäll Kontinuerlig reglering av båda spjällen så 
att de tillsammans är ett helt öppet spjäll. 
Då syrehalten är < 3 % stänger 
primärspjället. Då syrehalten är > 4 % 
stänger sekundärspjället.  

Primärspjäll helt öppet, 
sekundär helt stängt 

Åtgärd vid övergång till annat driftläge   Ljud- eller ljussignal 
Tidtagning startar 

 

  Drifttillstånd 3 nytt inlägg   

  Utgångsläge Övergång till driftsläge 2 

Lambda-sensor O2 > 17 % (fuktig luft) O2 < 3 % (fuktig luft) 

Luckans sensor luckan öppnas och stängs igen för nytt 
inlägg 

Luckan stängd 

Kaminens startknapp  Användaren trycker på startknappen?  

Styrsignal till spjäll Primärluftspjället öppnas helt och 
sekundärluftspjället stängs  

Primärspjället stängs helt 

Åtgärd vid övergång till annat driftläge  Tidtagning avslutas 

 
  Drifttillstånd 3 nedeldning av kaminen  

  Utgångsläge Nedeldning 

Lambda-sensor O2 > 17 % (fuktig luft) O2 > 17 % (fuktig luft) 

Luckans sensor Luckan stängd  

 Kaminens startknapp    

Styrsignal till spjäll Primärspjäll helt öppet, sekundär helt 
stängt 

 

Åtgärd vid övergång till annat driftläge  Efter 30 minuter Primärspjället 
stängs helt 
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3.4 Förbränningsmodellering 
 

En ursprunglig målsättning för detta projekt var att utveckla en beräkningsmässig 

tvåvägskoppling för mass- och värmeutväxling mellan vedomvandlingsmodell och 

gasfasmodell. Inledande arbete med beräkningar visade dock att en sådan tvåvägsmodell 

skulle kräva även dynamisk simulering vilket i sin tur skulle kräva en helt annan 

beräkningsprestanda än vad som var möjligt (och rimligt) att ta fram av Nibe inom 

projektet. De inledande simuleringarna visade också på stora diskrepanser mellan 

beräknade emissioner av CO och OGC jämfört med verkliga, samt att massbalanserna 

över kaminen inte hängde ihop. Målet omformades därför till industriell tillämpning av 

CFD-metoden. 

 

Förbränningsmodelleringen inom fas 2 har genomförts i två parallella delar. CFD-

metodiken har utvecklats vidare till ett industriellt utvecklingsverktyg för kontinuerlig 

och självständig testning inom industrin av nya innovativa kaminlösningar. Dels har 

CFD-simulering av vedträomvandling tillämpats vidare för att göra en sensitivitetsanalys 

kopplingen mellan eldstadstemperatur, vedträdiameter och nettoeffektavgång från 

vedträet. 

 

3.4.1 CFD som industriellt verktyg för innovationsutveckling 
 

Inom Fas1 användes state-of-the-art vedomvandlingsmodellering och gasfas CFD-

simulering för att beskriva det fullständiga omvandlingsförloppet i en vedkamin. 

Erfarenheten från arbetet är att en sådan komplett metodik, vid rätt angrepp, ger resultat 

som kan vara mycket viktiga för att ta stora utvecklingssteg. Erfarenheten är emellertid 

också att denna typ av insatser är mycket krävande, både kompetensmässigt, tidsmässigt 

och kostnadsmässigt. Man kan emellertid konstatera att de detaljerade studierna inte bara 

ger direkta resultat, utan även en fördjupad kunskap kring förbränningsförloppen och 

vilka parametrar som är viktiga. Förutom själva beräkningarna måste även detaljerade 

mätningar genomföras som validering till CFD-simuleringarna, vilket ger ytterligare 

fördjupad inblick i processerna.  

 

De fördjupade kunskapen och de vunna erfarenheterna har lett till att industrin själva kan 

tillämpa förenklade metoder, i och med att förståelsen har ökat för hur grundläggande 

fenomen är kopplade till mer komplexa sådana. Exempelvis har den ökade kunskapen 

kring hur ett vedträ omvandlas lett till en ökad förståelse kring hur detta kopplar till flödet 

i eldstaden och dess temperatur. Detta möjliggör till en uppdelning i utvecklingsarbetet i 

två parallella spår: 

 

 Vetenskaplig utveckling av metodik, understödd av industrin 

 Modellreducering och industriell tillämpning av förenklad metodik 

 

I fas 2 har fokus därför legat på industriell tillämpning av förenklad metodik, med 

inriktning mot att integrera användningen av CFD-verktyg för simulering av 

enfasströmning av icke-reaktiva, termiskt aktiva flöden. Fortsatt utveckling av 

vetenskaplig metodik för förbättring av beskrivandet av vedomvandling och det 

interaktion med eldstaden har hänvisats till kommande större initiativ tillsammans med 

andra akademiska aktörer, exvis Chalmers och Sintef. 

 

I fas 2 har Nibe självständigt tagit upp användningen av CFD för simulering av flöden i 

de nyare innovativa kaminer man avser utveckla. Utvecklingsarbetet har lett till att  

mjukvaran Autodesk CFD 2017 (Up-front program) kunnat börja användas, i vilket 

flödesanalyser, värmeöverföring (inkl strålning, fria ytor och dynamiska förlopp kan 

simuleras. Utvecklingen är unikt i ett nordiskt sammanhang, då inga andra 
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kamintillverkare i Norden arbetar med liknande metodik. I praktiken innebär Nibe 

utvecklingssprång att man helt kan hoppa över tidigare experimentella inledande 

utvecklingsfaser där kaminer tidigare testades helt enligt trial and error. I nuläget kan en 

inledande konstruktionsidé testas för grundläggande utformning beträffande lufttillförsel 

och eventuella grova feltänk i eldstadsutformningen. Dessutom kan innovationsverktyget 

användas för att testa nya djärva idéer på ett mycket mer effektivt sätt och man har även 

börjat experimentera numeriskt med värmelagringsmetodik och värmeöverföring från 

kamin till omgivande rum. 

 

I den här rapporten har vi valt att illustrera framgången med att visa två resultat från 

analyser: en kallflödessimulering med syfte att designa optimal lufttillflöde och en 

termisk flödesanalys med syfte att analysera flödet inne i kaminen och föreslå åtgärder i 

design för förbättrad verkningsgrad och emissionsbild. 

 

Stationär kallflödessimulering 

Syftet med den stationära flödesanalysen av en ny kamininnovation var att designa 

lufttillflödet till en Contura 500 så att driften av kaminen inte begränsas av en eventuell 

strypning i tilluften. Denna metodik är ett direkt resultat av metodutvecklingsarbetet i 

Fas1, där behövliga mätningar för att fastställa luftflödet in till CFD-modellen 

(randvillkor), visade att luftflödet lätt ströps och var svårt att reglera. Genom att använda 

CFD kan man istället designa systemet så att rätt luftlöde erhålls och att tryckfall hamnar 

på rätt ställen. 

 

I Figur 7 visas resultatet från kallflödessimuleringen, i form av ett tvärsnitt av kaminen, 

inklusive tilluftskanaler och skorsten. Det stationära trycket bestäms i kaminens olika 

delar, utifrån rörelsemängdsekvationen och ett pålagt övertryck i ingången till 

tilluftskanalen (stationärt randvillkor). Det slutgiltiga resultatet, efter justeringar i design, 

visar bla tydligt att trycket från ingången kvarstår effektivt ända fram till 

sekundärluftspridaren och att det alltså inte föreligger några distinkta tryckfall i själva 

kanalen. Efter mätning i form av tryck i ändrad prototyp kunde simuleringen valideras 

och konstateras vara av hög noggrannhet. Sammantaget förefaller metodiken fungera väl 

och vara att föredra framför enbart prototyptestning. 
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Figur 7. Kallflödesanalys av luftflödet genom en Contura 500 

  

Termisk flödesanalys 

Syftet med den stationära värmeöverföringsanalysen av en ny kamininnovation var att 

med hjälp av CFD simulera flödet och uppehållstiden i eldstaden och den resulterande 

rökgastemperaturen, med avseende på utformningen av eldstad och tillförsel av luft. Som 

randvillkor för beräkningarna ansattes bruttoeffekt, filmkoefficient, tryckdifferens över 

systemet samt massflöde ut från vedträna, varav det senare hämtats från den avancerade 

simuleringen av vedträomvandling. Genom att i detta fallet lösa även energiekvationen 

för flödet samt ämnesekvationerna fås förutom hastigheter,  omblandning och 

uppehållstid av specier även reaktionsvärmets inverkan på flödet, värmeledningen genom 

kaminens väggar  samt den resulterande rökgastemperaturen. 

   

Figur 8 visar resultat i form av isokonturer av CO-koncentration och Figur 9 isokonturer 

av gastemperatur för ett tvärsnitt av prototypkaminen som undersöktes. Figurerna visar 

tydliga tecken på stråkbildning i eldstaden, där flamman tenderar att kantra åt ena hållet. 

Resultaten visade även att rökgastemperaturen var ojämn och högre än optimalt. Detta 

kunde senare valideras genom proveldning av och mätningar i den framtagna 

kaminprototypen. Vid fortsatt utformning av kaminprototypen kunde numerisk utveckling 

användas för att på skrivbordsnivå skapa en prototyp som inte uppvisade samma 

uppenbara problematik. 

 



32 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

 
Figur 8. Isokonturer av CO från termisk 

flödesanalys av prototypkamin 

 
Figur 9. Isokonturer av temperatur från termisk 

flödesanalys av prototypkamin 

    

 

Resultaten från kallflödesanalysen och den termiska flödesanalysen visar tydligt vilket 

utvecklingssteg som Nibe tagit i och med tillämpningen av självständig användning av 

CFD som verktyg i sin innovationsprocess. Betydande kapningar har kunnat göras både i 

tid och resurser, samtidigt som kompetensen ökat. 

 

3.4.2 Sensitivitetsanalys av kopplingen mellan vedomvandling 

och eldstad  
 

Den temperaturmässiga tvåvägskopplingen mellan vedträ och eldstad i kamineldning kan 

leda till accelererande omvandling av vedträet. I praktiken innebär detta som en kraftig 

temperatur- och omvandlingstopp i inledningen av förbränningen, vilket leder till hög 

momentan effektavgång och förhöjda emissioner. Den starka kopplingen mellan 

omvandling och kamintemperatur riskerar därmed att de mål som satts upp för låg 

effektavgång och låga emissioner inte kan uppnås. För att studera hur kopplingen kan 

reduceras har förbränningsmodellering använts, med vilken analyserats hur 

kamintemperatur och vedträstorlek inverkar på effektavgången från ett vedträ.  

 

I Figur 10 visas ett typiskt exempel på hur nettoeffekten förväntas variera för ett 

normalstort vedinlägg i en kamin vid typisk eldstadstemperatur (650°C). För 

förbränningssimuleringen har samma modell använts som i Fas 1 [18]. Veden antas här 

utgöras av ett 1,4 kg vedträ med diameter 7 cm, innehållandes 16 % fukt. Rökgasförluster 

antas utgöra 10 % av momentan avgiven effekt från vedträet. Resultatet i form av den 

heldragna kurvan för nettoeffekt, visar att redan vid en normal kamintemperatur om 

650°C är maximal nyttiggjord effekt 12 kW. Medeleffekt över hela avgasningsfasen, dvs 

den reella förbränningsdelen, uppgår till 6,5 kW. Effektavgången under är alltså avsevärt 

högre än måleffekt 3 kW, med risk för ytterligare accelererande temperatur- och 

effektökning som följd. 
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Figur 10. Modellerad effektavgång från förbränning av ett 7 cm diameter vedträ vid 650°C. Heldragen 

linje representerar avgiven nettoeffekt och övriga kurvor representerar delbidrag från förångning av 

bränslefukt, förbränning av flyktiga komponenter, förbränning av koksåterstod samt rökgasförluster. 

Ett vedinlägg vid normal eldstadstempratur riskerar alltså leda till accelererande 

temperaturer med okontrollerad vedomvandling som följd. För att undvika accelererande 

effektutveckling har inom projektet två strategier identifierats och undersökts närmare: 

 

 Minskad eldstadstemperatur 

 Minskad avgasningshastighet av vedträet 

 

Inverkan av lägre eldstadstemperatur har studerats genom att simulera omvandlingen av 

ett vedträ för lägre eldstadstemperatur, 500°C. Alla övriga parametrar har satts desamma 

som i tidigare vedomvandlingssimuleringar. Resultatet visas i Figur 12 som nettoeffekt 

från omvandlingen, exklusive rökgasförluster och ångbildningseffekt vid torkningen. 

Resultaten visar tydligt att minskningen med 150°C jämfört med normalfallet medför en 

signifikant reducering av effektavgången. Den maximala effektavgången minskar med 

40 % (från 12 till 7 kW) och medeleffekten under avgasningen minskar med 25  % (från 

6,5 till 5 kW).  
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Figur 11. Modellerad effektavgång från förbränning av ett 7 cm diameter vedträ vid 500°C. Heldragen 

linje representerar avgiven nettoeffekt och övriga kurvor representerar delbidrag från förångning av 

bränslefukt, förbränning av flyktiga komponenter, förbränning av koksåterstod samt rökgasförluster. 

 

Minskad omvandlingshastighet av vedträet kan åstadkommas genom att använda ett 

större vedträ istället för flera små. Detta ger effekten att den effektiva ytan per total 

vedvolym minskas, vilket leder till en långsammare avgasning. Inverkan av en sådan 

åtgärd har simulerats genom att ansätta dubbelt så stor diameter för det vedträ som 

simulerats i ovan exempel. I övrigt har alla parametrar bibehållits från ursprungsfallet.  

Resultatet visas i Figur 12 i form av nettoeffektavgång uppdelat på olika bidrag. 

Resultaten visar tydligt att ändringen till ett det större vedträ minskar den maximala 

nettoeffektavgången (5 kW) och att utbränningstiden blir signifikant längre än vid en 

temperaturminskning i eldstaden. Följaktligen blir även medeleffektavgången drastiskt 

lägre under avgasningsfasen (2 kW). Resultatet är i linje med tidigare experimentella 

resultat från jämförelser mellan kamineldning med flera mindre vedträn och ett stort [19], 

där de mindre vedträna gav signifikant högre emissioner av bla CO och partiklar.  

 

Simuleringsresultaten visar att det teoretiskt går att komma ner under 3 kW medeleffekt 

och att minska den maximala effektavgången under avgasningen till en tredjedel jämfört 

med referensfallet. Denna förändring antas kunna bidra till att minska utsläpp av 

oförbrända kolväten och fina partiklar, då accelererande temperaturökning i eldstaden 

skulle kunna undvikas och i och med det undvika okontrollerad avgasning. Framför allt 

större vedträn bidrar till lägre effektavgång, men det kan vara svårt att undvika för stora 

inlägg, då diameterökningen bidrar till en kvadratisk ökning av vedträvolymen (1 vedträ 

motsvarar 4 vedträn av halva diametern). Ett sekundärt alternativ är därför att kombinera 

användningen av större vedträn med aktiv temperaturkontroll av eldstaden. Detta skulle 

kunna åstadkommas genom användning av material som fasomvandlas icke-isotermt och 

därmed dessutom kan användas för energilagring.    
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Figur 12. Modellerad effektavgång från förbränning av ett 14 cm diameter vedträ vid 650°C. 

Heldragen linje representerar avgiven nettoeffekt och övriga kurvor representerar delbidrag från 

förångning av bränslefukt, förbränning av flyktiga komponenter, förbränning av koksåterstod samt 

rökgasförluster. 

 

3.5 Seminarium kring förbränningsmodellering 
 

Ett seminarium om förbränningsmodellering inom kamineldning har 2016-05-10 

anordnats i Borås med deltagande av SP, Chalmers, SINTEF, Nibe AB och Thermal and 

Combustion Technology AB. Syftet med workshopen var att djupare uppdatera parterna 

på respektive aktiviteter inom CFD, diskutera gemensamma industriella bransch- och 

akademiska utmaningar och visioner inom CFD med potential att stärka både forskningen 

och den svensk-norska branschen, samt att undersöka möjligheter till norsk-svenskt 

samarbete Agenda för seminariet, deltagarlista samt titelblad för de inkluderade 

presentationerna återfinns i Bilaga X. 

 

Sintef driver under 2015-2018 ett utvecklingsprojekt inom CFD-simulering av 

kamineldning, WoodCFD [20]. Projektet finansieras av Norska Forskningsrådet. 

Projektet innefattar utveckling av förbättrade modeller för vedomvandling, förbättrade 

modeller för CFD-simulering av gasfasförbränningen, samt modellering av värmeutbytet 

mellan kamin och omgivning. I projektet ingår en doktorand som nyligen startats upp. 

 

Chalmers bedriver forskning kring omvandling av fasta biobränslebäddar genom Docent 

Henrik Ströms, Institutionen för Energi och Miljö, delfinansiering via CECOST fram till 

2017 [21]. Forskningen är bla inriktad på att utifrån existerande avancerade 

omvandlingsmodeller ta fram beräkningseffektiva partikelmodeller för CFD-simulering 

av hela bränslebäddar, vilka även kan användas för simulering av vedförbränning.  

 

Thermal and Combustion Technology AB är ett enmans konsultföretag som under senare 

år specialiserat sig på att utföra CFD-uppdrag för kamintillverkare och ses därmed som en 

potentiellt viktig mottagare av CFD-kunskap. 
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Slutsatserna från seminariet är att: 

 

 Parterna har en samsyn kring utmaningar inom området: 

o Det behövs att ta fram bättre och mer beräkningseffektiva modeller för 

vedomvandling bör tas fram och att dessa ska kopplas till CFD-

simulering av kamineldning, 

o EcoDesign-kraven ställer hårda krav på utveckling, främst map 

partikelemissioner, vilket motiverar förfinade metoder för 

kaminutveckling  

 Det vetenskapliga området är relativt snävt och drar därför nytta av samarbete på 

nordisk nivå 

 Verksamheterna hos de olika parterna är både överlappande och kompletterande, 

vilket utgör en god grund för samarbetsmöjligheter 

 

Utifrån slutsatserna beslutades att en gemensam ansats bör göras kring finansiering av ett 

nordiskt projekt, med syftet att fortsätta den grundläggande forskning som genomförs 

inom WoodCFD. Projektet bör innehålla finansiering av en eller flera doktorander. Vid 

sidan av detta förslås ett eller flera mer tillämpade projekt där industrin får en uttalad roll. 

Föreslagna aktiviteter under hösten 2016 är därför att se över finansieringsmöjligheter 

från Nordic Energy Research och motsvarande källor, samt att följa upp seminariet i 

Borås med ett seminarium arragerat av Sintef 

   

3.6 Katalysatorer för slutförbränning 
 

I fas 1 av projektet genomfördes testmätningar i en kamin, först med en inbyggd 

katalysator och sedan utan. För att bedöma katalysatoreffekten fritt från påverkan av 

andra faktorer, exempelvis hur en insatt katalysatorenhet utan aktiv funktion påverkar 

strömning och förbränning, krävs dock att kaminen drivs på liknade/överensstämmande 

sätt. Detta är svårt att åstadkomma i konsekutiva förlopp eftersom många faktorer 

påverkar eldningsförloppet. I vanligt fall krävs det flera eldningscykler med liknade 

inställningar och randvillkor för att möjliggöra en jämförbar medelvärdsbildning och 

därmed bedömningen av katalysatorn. Genom att genomföra samtidiga mätningar före 

och efter katalysatorn skulle dessa osäkerheter undvikas. Dock är detta nästan omöjligt att 

genomföra i en kamin med inbyggd katalysator, speciellt om man också siktar på att 

bestämma katalysatoreffektet på stoftemissioner. För att komma tillrätt med detta har 

fas 2 på ett framgångsrikt sätt istället tagit fram en ny metodik som möjliggör jämförelse 

mellan olika katalysatorer.   

 

3.6.1 Design av katalysatorrigg 
 

I fas 2 har vi valt att bygga en egen testrigg som på ett enkelt men korrekt sätt möjliggör 

testning och jämförelse av olika katalysatorer (typ, beläggning, storlek etc) i kombination 

med olika emissionskällor. Testriggen har frihetsgraden att användas för testning av 

katalysatorer i rökgaser från olika småskaliga eldningskällor, såsom pannor och brännare 

för olika fasta, flytande och gasformiga bränslen. I detta projekt har riggen tillämpats  på 

rökgas från ved kaminer. Ytterliggare krav var att hela rökgasmängden skulle kunna 

hanteras, att temperaturen vid katalysatorn kan anpassas efter behov och att en pålitlig 

gas- och stoftmätning före och efter katalysatorn möjliggörs.  

 

Testriggdesignen och konstruerade riggen kan ses i Figur 13. Riggen består av två 

identiska mätsektioner med provuttag för gas- och stoftmätning. Mellan de två 

mätsektionerna är katalysatorboxen monterad och före den första mätsektionen finns en 

uppvärmningssektion för att reglera gastemperaturen. Hela riggen har kamintypisk inre 

diameter av 150 mm, med undantag av katalysatorboxen som har en kvadratisk area av 
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180 x 180 mm. Detta för att underlätta katalysatorväxling och tätning. Valet av 

katalysatorboxens storlek öppnar också för jämförelsetester av andra typiska 

katalysatortyper, som vanligtvis har större dimensioner än den valda nätkatalysatorn. 

Uppvärmningen av gasen sker med en elektrisk värmare. Energin överförs till gasen via 

den uppvärmda rörväggen. Värmaren kan regleras för att inställa en önskad temperatur 

vid katalysatorn oberoende av kaminens rökgastemperatur. Som kan ses i Figur 13 är 

testriggen för detta projekt kopplad till referenskaminen som emissionskälla. 

 

Försöken i katalysatorriggen gjordes med samtidiga mätningar genom liknande 

provtagningsutrustningar med mätinstrument för syre (paramagnetisk sensor), 

kolmonoxid och koldioxid (infrarödsensor) och kolväte (FID). För bestämning av 

stoftemissioner användes gravimetrisk metod. Dessutom är flera termoelement 

installerade över hela riggen och det finns anslutningar för att bedöma undertrycket i 

systemet och tryckförlustet över kaminen. 

 

 
Figur 13. Katalysatorriggen, inkl designskiss, vid SP:s Testbädd för småskalig förbränning. 

 

3.6.2 Katalysatortypen 
 

En slutsats i fas 1 av projektet var att nätkatalysatorn verkar ha fördelar jämfört med den 

vanliga bikakekatalysatortypen med hänsyn till tryckförlustet, katalysatoryta och 

designmöjligheter för integrering i kaminen. Angående funktion var målet att katalysatorn 

skulle reducera kolmonoxid och kolväte och möjligtvis också stoft.  

 

Den undersökta katalysatorn i fas 1 uppfyllde delvis detta mål genom att uppvisa en 

tydlig, dock inte fullständig, reduceringen av kolmonoxid. Påverkan av oförbrända 

kolväte däremot kunde inte med säkerhet fastställas.  

 

För att i fas 2 av projektet uppfylla de kvarvarande målen angående kolväten och partiklar 

kontaktades tillverkaren av katalysatorn med syfte att hitta en beläggning som skulle 

uppfylla målet med hänsyn till omvandling av önskvärda komponenter i rätt 

reduceringsgrad. Baserat på uppgifter från referenskaminen angående rökgasmängder och 

emissioner valdes katalysatoryta och beläggning. Beläggningen som testades i 

katalysatorriggen består av stabiliserat Cerium/stabiliserat platina. Som jämförelse 

testades också nätet utan beläggning. Båda typer kan ses i Figur 14.  
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Figur 14. Katalysatornät (vänster: utan beläggning  höger : med beläggning). 

Samma nät testades också i prototypkaminen hos Nibe, dock med en annan beläggning. 

Resultaten kommer att redovisas i Wood Stoves 2020. 

 

3.6.3 Resultat försök i katalysatorrigg 
 

Nät utan beläggning 

 

 
Figur 15. Nät utan beläggning i testrigg. 

 

Först undersöktes en eventuell effekt av nätet utan beläggning. I undersökningen 

användes fyra nät som lades direkt ovanpå varandra. Se Figur 15 för anordningen i 

katalysatorriggen. 

 

Själva testet gjordes med ett börvärde av 500 °C för termoelementet vid 

katalysatorpositionen. Resultaten kan ses i Figur 16. Skillnaden i koncentrationer av 

kolmonoxid (CO), kolväte (THC), syre (O2) och koldioxid (CO2) före och efter 

blindkatalysatorn är i princip försumbar, vilket indikerar att nätet i sig inte har någon 

katalytisk effekt. Avvikelsen på slutet (främst i CO) beror på en liten otäthet i ena 

provtagningsledningen vid denna fas. Att blindkatalysatorn inte framkallade några 

reaktioner syns också på temperaturförloppet. Temperaturer uppmätta med termoelement 

före, vid och efter blindkatalysatorn låg stadig vid konstanta värden under hela försöket, 

med katalysatortemperturen vid börvärde av 500°C och temperaturen före och efter 

blindkatalystorn vid högre respektive lägre nivåer. 

 

Mätningarna visar dessutom att tryckfallet över de fyra näten var låg med endast några 

enstaka Pa, vilket skulle vara positivt för en eventuell installation i en kamin.  
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Figur 16. Resultat för försök med nät utan beläggning. 

 

Katalysatornät med beläggning 

 

 
Figur 17. Katalysatornät i testriggen. 

Reduktionseffektivitet för kolmonoxid och kolväten 

I försöken med de aktiva katalysatornäten användes tillsammanlagt 8 nät, som lades 

direkt ovanpå varandra, enligt illustrerat i Figur 17. Försöken gjordes vid olika 

temperaturer för att kunna utvärdera effekten av temperaturen på reduktionsgraden. 

Temperturen varierades mellan 200 och 600°C, baserat på diskussion med tillverkaren 

om aktiveringstemperaturen för olika komponenter.  

 

Reduktionseffekten av katalysatorn kan ses i Figur 18, vilken visar 

emissionskoncentrationerna före och efter katalysatorn under ett test med 

temperaturbörvärde av 400°C. Liknade test kördes också med andra börvärden (t.ex. 300 

eller 500°C) och gav liknande resultat. Koncentrationskurvorna visar att katalysatorn 
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reducerar kolmonoxid nästan fullständig, oberoende av kolmonoxidmängd eller fas i 

eldningscykel. Reduktionsgraden för kolmonoxid ligger konstant omkring 99 %.  

 

Samtidig reduceras kolväte signifikant, dock med varierande reduktionsförmåga, 

beroende på kolvätemängd och sammansättning samt fas i eldningscykeln. 

Reduktionsgraden är högst i början av ett inlägg, medan nästan ingen reducering ses vid 

sluttoppen. Med hänsyn till erfarenheter om sammansättning av kolväte under en 

eldningscykel kan man därmed konstatera att katalysatorn sannolikt i denna testkörning är 

aktiv för tyngre kolväten som förekommer främst i början av ett inlägg. Lättare kolväten,  

såsom metan, som troligtvis är huvudkomponent i slutfasen, omvandlas däremot inte av 

katalysatorn vid aktuell temperatur. Enligt tillverkaren behövs en högre temperatur för 

metanomvandling, sannolikt i området av 600°C. Dock kunde detta inte kontrolleras i 

testriggen eftersom kolväteemissioner vid uppvärmning av rökgaserna till dessa 

temperaturnivåer minskade redan före katalysatorn till icke mätbarare nivåer (se sista 

fasen i Figur 18).  

 

Sammanfattningsvis varierade reduktionsgraden för kolväte under testerna mellan 25 och 

70 procent för ett inlägg. För inlägg med sämre förbränning och hög kolväteandel är 

reduktionsgraden hög, medan vid bra förbränning och låg kolväteandel endast en mindre 

andel blir omvandlat. Det betyder att katalysatorn förhindrar höga kolväteemissioner även 

vid dålig förbränning och håller därmed dessa emissioner vid en rimlig nivå.  

 

Även i temperaturkurvorna i Figur 18 kan man se katalysatoreffekten. I motsats till de 

konstanta kurvorna vid testet med blindkatalystorn varierar temperaturen under testet med 

katalysatornäten signifikant, tydligt relaterat till de momentana värdena av kolmonoxid 

och kolväte. På grund av kemiska reaktioner vid katalysatorn, då de oförbrända 

komponenterna omvandlas, frisatts värme vilket höjer gastemperaturen. Speciellt tydlig är 

denna temperaturhöjning vid faser med höga kolväteemissioner, vilket i sig indikerar att 

andelen tyngre kolvätekedjor är hög där då dessa komponenter har ett hög energipotential 

per molekyl.  

 

En något negativt resultat från testerna är att, trots val av nätkatalysatortypen med sikte 

till önskat låg strömningsmotstånd, så uppstod ändå ett påtagligt tryckfall över själva 

katalysatorn. Jämfört med testet med blindkatalysatorn låg tryckfallet i detta fall i 

storleksordning 6-10 Pascal högre, sannolikt främst baserad på det dubbla antal nät (8 

mot 4) och på själva beläggningen (vilket minskar den porösa ytan). Vid 

lågtemperaturtestet, vilket närmare redovisas nedan, gjordes dock en intressant 

observation beträffande tryckfall och katalysatortemperatur. Vid lägre temperaturer steg 

tryckfallet, möjligtvis genom utökat blockering av katalysatorytan genom 

deponering/pålägg av stoft och kondensat. Vid högre temperatur, i detta fall temperaturer 

kring 400°C, släppte däremot detta blockering (effektet kan observeras i 7:e 

eldningscykeln i Figur 19) och tryckfallet sjönk igen till startnivån. Eftersom 

katalysatortemperaturen i kaminen, inbyggd i rätt ställe, borde nå hög temperatur under 

eldningscykeln förväntas därför ingen negativ påverkan av denna eventuella blockering 

vid lägre temperatur på själva kamindriften.   
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Figur 18. Resultat för försök med katalysatornät vid 400°C. 

Inverkan av katalysatortemperatur 

För att säkerställa låga emissioner under hela eldningscykeln, speciellt i kallstarts- och 

utbränningsfaserna, är det viktig att katalysatorn har ett låg aktiveringstemperatur. Enligt 

konsultation med tillverkaren uppskattades aktiveringstemperturen för kolmonoxid i 

området 200°C medan kolvätekomponenter kräver högre temperaturer. För att undersöka 

reduktionsförmågan vid låg temperatur genomfördes därför ett test vid denna nivå. 

Resultatet kan ses i Figur 19. 

 

Aktiveringstemperaturen för kolmonoxid och några kolvätekomponenter visar sig i 

försöken ligga i området mellan 200 och 250°C. Reduktionsgraden är betydlig lägre än 

vid högre temperatur, men man kan se en svag minsking av emissionsvärden och en 

höjning av temperaturer vid katalysatorn. I området omkring 250°C reduceras 

kolmonoxid fullständig under vissa faser under en eldningscykel. Speciellt gäller det för 

tiden just efter antändningsfasen efter ett nytt inlägg. Under tändningen däremot är 

reduktionsförmågan för kolmonoxid lägre vid denna temperaturnivå. Bäst observeras 

detta fenomen i 4:e eldningscykeln i Figur 19. Minskningen i 

kolmonoxidreduktionsgraden kan förslagsvis bero på att det samtidig finns höga 

kolväteemissioner under tändningsfasen som påverkar omvandlingen av kolmonoxid.  

Andra orsaker som kan dämpa kolmonoxidomvandlingen kan vara andelen vattenånga i 

rökgasen, som vanligtvis toppar i denna fas, eller en förminskat uppehållstid för gasen vid 

katalysatorn genom hög rökgasmängd, som också toppar vid början av eldningscykel. I 

temperaturområdet över 300°C blev däremot omvandlingsgraden för kolmonoxid inte 

längre dämpat av andra parametrar; varken själva kolmonoxidmängden eller den andra 

gassammansättningen påverkar negativt.  

 

För kolväte ses en tydlig minskning i emissionsnivån vid temperaturer över 300°C, se 

Figur 19. Enligt teorin borde en högre temperatur förbättra reduktionsförmågan ännu mer 

(reduktionsgrad för enstaka komponenter höjs och fler kolvätekomponenter omvandlas). 

Här krävs dock utökade tester för en utökad kvantifiering av dessa effekter.  
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Figur 19. Resultat från försök med katalysatornät vid varierande temperaturer. 

Reduktionseffektivitet för stoft 

Inledande utvärdering om reduceringsförmågan för stoft gjordes med referenskaminen i 

spjällställning för nominell effekt under hela testet förutom startinlägget. Två identiska 

provtagningsutrustningar användes för att genomföra samtidigar mätningar före och efter 

katalysatorn, där katalysatortemperaturen låg vid ca. 400°C. Stoftmätningsmetoden 

baserades på det nya utkast för kaminstandarden prEN 16510-1:2013 med undantag av 

provtagningstiden, som i denna test sattes till hela eldningscykeln med start av 

provtagning direkt innan respektive inlägg. Sammanlagt gjordes 7 stoftmätningar. På  

grund av ett läckage i en av utrustningen vid sista mätningen fick en av mätningarna 

förkastas, varför 6 mätpunkter utgör grunden för sammanställningen.  

 

Resultaten angående reduktionsförmågan av katalysatorn kan ses i Figur 20. Förutom 

uppnådd reducering av kolmonoxid med 99 % och kolväte med i snitt 50 % kunde 

dessutom en signifikant minskning av stoft fastställas. Reduceringen låg mellan 20 och 

50 % med drygt 40 % som medelvärde för detta testfallen.  

Resultaten från dessa inledande test för stoftreducering ser därmed lovande ut angående 

målet minskning av stoftutsläpp. Emellertid behövs resultaten bekräftas med flera 

datapunkter innan några generella slutsatser kan dras kring katalysatorns effektivitet. 

Dessutom bör fortsatt arbete innefatta katalysatortemperaturens inverkan på 

reduceringseffekten, om denna förändras med tid samt om andra parametrar har 

signifikant inverkan, t.ex. spjällställning eller stoftkälla. 
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Figur 20. Resultat för försök med stoftmätning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den testade katalysatorbeläggning uppfyller målet 

i att minska oförbrända ämnen som kolmonoxid, kolväte och också stoftet dock är 

tryckförlusterna högre än önskat. I framtiden fortsätter arbetet med samma katalysator 

inom det parallella ERA-NET projektet. Fokus ligger där på långtidstest för att se om och 

hur användningstiden påverkar reduktionsgraden (inklusive effekt av reningen) och tester 

med mindre antal nät för att bedöma reduktionsförmågan med minimering av 

strömningsmotstånd.    

 

4 Slutsatser 
 

Detta projekt hade 6 specifika mål. Av dessa är 5 uppfyllda och det sjätte, det som 

handlar om CFD-simulering, fick en lite annan inriktning.  

 

Integrerad försöksbänk 

En integrerad försöksbänk/prototyp anpassad för att kunna hantera och utveckla 

automatisk styrning och katalytisk avgasrening har tagits fram. Prototypens styrka är att 

den genomgående har mycket god förbränning, med en kort startfas med kontrollerade 

låga emissioner av oförbränt och en kort koksförbränningsfas. Utsläppen av CO och OGC 

är mycket låga. De partikelmätningar som genomförts på prototypen visar kvalitativt att 

partikelemissionerna är lägre än för referenskaminen och att emissionerna domineras av 

en topp i slutet av flamförbränningen, strax innan kolförbränningen tar vid. Det är inte 

undersökt vad dessa partiklar består av, eller vilka förhållandena är som orsakar 

partikeltoppen. Prototypen har används för att ta fram och utvärdera en styralgoritm, för 

partikelmätningar samt för utvärdering av en katalysator. De minskade utsläppen av 

oförbrända gaser samt av partiklar vid upptändningen tillskrivs den aktiva styrningen. 

Prototypens fortsatta utvecklingspotential är framför allt att effektutvecklingen är för 

intensiv, även med ett litet inlägg, och att förbränningscykeln därmed blir kort. 

 

Sensorer 

En inventering av tillgängliga sensorer för O2, CO, kolväten samt mätprestanda för dessa 

har genomförts. En litteraturstudie har genomförts, vilken koncentrerats på utvecklingen 

under det senaste decenniet, med specifikt fokus på sensorutvärderingsprojekt i 

kombination med kaminer andra mindre biomassaförbränningsanläggningar, följd av en 
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marknadsenkät. Syresensorerna fungerar bra och är prisvärda. Vidare visar studien att det 

finns sensorer för oförbränt som fungerar, men att långtidsbeteendet behöver utvärderas. 

Dessa är även för dyra för att kunna komma till praktisk användning i dagsläget. Med 

inventering och enkät som underlag som har utvalda sensorer utvärderats i långtidstest på 

SP. Sammanfattningsvis visar testerna att de studerade lambdasensorerna har bra 

noggrannhet för bestämning av syrehalt i rökgasen och ingen drift eller försämring i 

upplösning och noggrannhet. Därmed kan fastställs att båda testade lambdasontyper är 

lämpliga för användning i styrningskoncepter för kaminer. En mer noggrann rapportering 

om marknadsanalysen och den praktisk utvärderingen kommer att ges i slutrapporten av 

Wood Stoves 2020 projektet. 

 

Aktiv styrning 

En kravspecifikation för aktiv styrning av förbränningsprocessen inklusive algoritmer har 

tagits fram. Förbränningsförloppet har beskrivits i form av ett antal händelser och en 

styralgoritm har tagits fram baserat på dessa händelser Aktiv styrning mha en lambdasond 

och två spjällmotorer har monterats på prototypen och funktionen har utvecklats och 

förfinats under projektet. Praktiska förbränningstester med styrningen implementerad 

visar att styralgoritmen och de implementerade reglerverktygen fungerar väl och bedöms 

ha mycket goda förutsättningar att kunna implementeras i en kommersiellt gångbar 

kamin. 

 

CFD-modellering 

Målet var att utveckla en beräkningsmässig tvåvägskoppling för mass- och 

värmeutväxling mellan vedomvandlingsmodell och gasfasmodell. Efter inledande 

beräkningsarbete visade det sig att en sådan tvåvägsmodell skulle kräva dynamisk 

simulering vilket kräver en helt annan beräkningsprestanda än vad som var rimligt att tas 

fram av Nibe inom projektet. Målet omformades därför till industriell tillämpning av 

CFD-metoden vilket visade sig vara lyckosamt och användbart för det utvecklinsarbete 

som bedrivs av Nibe. 

 

Modellreducering av den i fas 1 utvecklade CFD-metoden för kamineldning har lett till en 

mycket framgångsrik industriell tillämpning av modellbaserad innovationsutveckling. 

Contura AB har självständigt tillämpat förenklad CFD-mjukvara för både isotermiska och 

termiska flödesberäkningar. Beräkningarna har försetts med randvillkor via SP från 

avancerad vedomvandlingsmodellering. Utvecklingssteget är unikt bland 

kamintillverkare, åtminstone i Norden, vilket bekräftats i det seminarium som hållits 

inom projektet tillsammans med Chalmers och Sintef. I och med tillämpningen av CFD i 

innovationsprocessen har betydande kapningar kunnat göras hos Nibe både i tid och 

resurser, samtidigt som kompetensen kring förbränning och fluiddynamik ökat. På längre 

sikt förväntas detta leda både till att Nibe AB säkrar sin position på marknaden och att 

andra kamintillverkare tar upp liknande utvecklingsverksamhet. 

 

Avancerad CFD-simulering har använts för att undersöka inverkan av 

eldstadstemperaturens koppling mot vedomvandlingen och hur vedträstorleken kan 

användas för att motverka en accelererad effektavgång. Simuleringsresultaten visar att 

eldstadstemperaturen har starkt accelererande effekt på avgången men att det teoretiskt 

går att komma ner under 3 kW medeleffekt genom att öka vedträdiametern till den 

dubbla. Denna förändring antas kunna bidra till att minska utsläpp av oförbrända kolväten 

och fina partiklar. Emellertid kan detta vara svårt att genomföra rent praktiskt då det 

istället kan uppmuntra till för stora inlägg då en diameterdubbling bidrar till en kvadrupel 

ökning av vedträvolymen. Därmed dras slutsatsen att vedträet storlek har god potential att 

bidra till en bättre förbränning, men att det bör kombineras med ytterligare i design av 

kaminen för att klara av förbränning med låga emissioner och låg effekt. 
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Seminarium kring förbränningsmodellering med SP, Chalmers och SINTEF. 

Ett seminarium kring förbränningsmodellering inom kamineldning har anordnats där även 

Nibe deltog. Slutsatserna från seminariet blev att parterna har en samsyn kring 

utmaningar inom området såsom behovet av bättre och mer beräkningseffektiva modeller 

för vedomvandling  kopplade till CFD-simulering av kamineldning, samt att de krav som 

EcoDesign ställer kräver produktutveckling, främst map partikelemissioner, vilket 

motiverar förfinade metoder för kaminutveckling. Parterna enades också om att det 

vetenskapliga området är relativt snävt och drar därför nytta av samarbete på nordisk 

nivå. Verksamheterna hos de olika parterna är både överlappande och kompletterande, 

vilket utgör en god grund för samarbetsmöjligheter 

 

Katalysatorer 

Alternativa katalysatorbeläggningar har utvärderats ur reduktionssynpunkt, en på SP, en 

inom Wood Stoves 2020 projektet och en på Nibe. En rigg för utvärdering av 

katalysatorer har byggts på SP. Uttag av rökgaser och stoft kan göras före och efter en 

insatt katalysator och temperaturen på gasen kan regleras. Resultaten från försöken är 

mycket lovande. Katalysatorn som utvärderades på SP eliminerade, i princip, CO  ur 

rökgaserna och kolvätehalten kunde reduceras ned med motsvarande 25-70 % av 

ursprungshalten, beroende på temperaturen. Även inledande försök med reduktion av 

stoft ser lovande ut, med en uppmätt reduktion om cirka 40 % av ursprungshalten.  

 

5 Fortsatt arbete 
 

 Genomförda partikelmätningar vid kamineldning har bidragit till en ny upptäckt i 

form av ett lokalt maximum i stoftemissioner vid avslutningen av 

flamförbränningen. Detta är att betrakta som ett generellt beteende eftersom det 

har observerats vid flertalet eldningsförsök. Fenomenet ger ett signifikant bidrag 

till de totala partikelutsläppen under en eldningscykel och om de totala 

stoftutsläppen under en cykel ska komma ner till de kommande kravnivåerna 

måste det minskas kraftigt. För att utröna detta föreslås att partikelemissionerna 

under denna fas undersöks specifikt, med avseende på kemiskt innehåll 

(organiskt/oorganiskt) och på partikelstorleksfördelning. Detta bör förslagsvis ske 

genom mätning med en impaktor (DLPI) med efterföljande analys av material 

från de olika impaktorstegen. För insats av motåtgärder bör dessutom någon 

markör identifieras som kan märka ut partikelmaximats start och slut.  

 I fortsatt arbete bör sensorer för oförbrända gaser prövas i långtidstest emedan 

utvecklingen på lambdasensormarknaden endast bör bevakas. I dagsläget 

fungerar lamdasensorer bra och är prisvärda. Sensorer för oförbrända gaser är 

fortsatt osäkra för funktion i kaminer och behöver även bli billigare för att 

komma till praktisk användning.  

 I fortsatt arbete med aktiv styrning bör tonvikt läggas på säkerhet så att all typ av 

inrökning eller risk för gasexplosioner orsakade av missar i styrningen undanröjs. 

Projektet föreslår därför att en noggrann riskanalys av den aktiva styrningen ingår 

i nästa projektfas. Juridiska aspekter beträffande säkerhet behöver utredas. Det är 

även intressant att undersöka hur en aktiv styrning kan förbättra prestanda på en 

äldre kamin.   

 Inom förbränningsmodellering av kamineldning är det främsta fortsatta behovet  

att ta fram beräkningseffektiva modeller med tvåvägskoppling mellan ved och 

eldstad som kan integreras i CFD-mjukvara. Detta för att kunna beskriva och 

föreslå motåtgärder mot den accelererande antändningseffekt uppstår som en 

stark koppling mellan vedomvandling och eldstadstemperatur och det maximum i 

stoftemissioner som identifierats vid avslutningen av flamförbränningen. 

Parallellt med detta arbete bör emellertid även ett rent akademiskt arbete tillåtas 

att fortgå, där fokus bör vara en djupare förståelse av själva vedomvandlingen 
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samt för utvecklandet av bredare modeller som innefattar större system än enbart 

kamin, exvis hela hus. Den akademiska forskningen bör även ses som viktig för 

framtida försörjning av industrin med spetskompetens i form av doktorer inom 

området.  

 En ansats bör göras kring finansiering av ett nordiskt projekt, med syftet att 

fortsätta den grundläggande forskning som genomförs inom WoodCFD. Projektet 

har fastlagt att det finns mycket goda förutsättningar för samarbete inom området 

och att förbättrade beräkningsmetoder för vedeldning i kaminer skulle främjas av 

en gemensam satsning inom norden. Projektet bör innehålla finansiering av en 

eller flera doktorander. Vid sidan av detta förslås ett eller flera mer tillämpade 

projekt där industrin får en uttalad roll. Föreslagna aktiviteter under hösten 2016 

är därför att se över finansieringsmöjligheter från Nordic Energy Research och 

motsvarande källor, samt att följa upp seminariet i Borås med ett seminarium 

arragerat av Sintef. 

 De inledande och mycket lovande försöken för reduktion av stoft med katalysator 

behövs emellertid bekräftas med flera datapunkter för att säkerställa resultaten. 

Dessutom bör det i försättningen också undersökas om det finns en påverkan av 

katalysatortemperaturen på reduceringseffekten och om och hur 

reduceringsförmågan förändras med tid och för andra randvillkor, som t.ex. 

spjällställning eller stoftkälla. Tryckförlusterna över katalysatorn behöver 

reduceras. 
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Bilaga 1. Sammanfattning Projektfas 1 
 

Denna rapport redovisar arbete och resultat i Fas 1 av projektet ”Vedkaminen år 2020 – 

en del i boendemiljön”, som projektet bedrivs av Nibe AB/Contura och SP – Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med stöd av Energimyndigheten. Det 

övergripande målet för projektet är att ”utveckla ny kunskap och metoder som möjliggör 

att konstruera vedeldade lokaleldstäder med mycket låga utsläpp av partiklar, med hög 

energieffektivitet, med goda förbränningsegenskaper vid låg effekt och med stor 

okänslighet för användarens användningssätt.” De strategiska målen för projektet är fyra: 

att utveckla en kommersiell teknik som ger partikelutsläpp på max 10 mg/m
3
 vid 13 % 

O2, att demonstrera att denna teknik möjliggör kontinuerlig eldning med högst 3 kW 

uteffekt, att med utgångspunkt från referenskaminens prestanda åstadkomma en dubbelt 

så lång brinntid samt att minska partikelutsläppen under upptändningsfasen med 

preliminärt minst 50 % jämfört med referenskaminen. 

 

I Fas 1 har en bearbetning och utvärdering av sex olika tekniska utvecklingslinjer skett. 

Dessa är följande:  

 

- CFD-modelleringar för att studera alternativa utformningar av brännkammare 

och konvektionsdel 

- Aktiv styrning av förbränningsprocessen med hjälp av sensorer, ställdon för 

lämpliga storheter samt inbyggd datorkraft med lämpliga regleralgoritmer 

- Sekundär utbränning av partiklar med hjälp av en porös platta eller 

motsvarande 

- Katalysatorteknik för utbränning av oförbrända komponenter i rökgasen 

- Sekundär reningsteknik för avskiljning av partiklar 

- ”Styrd agglomerering” av mindre partiklar på större. 
 

Inom området CFD-modelleringar har det kommersiella beräkningsprogrammet ANSYS-

Fluent använts för strömningstekniska och termiska beräkningar inkl. gasfasförbränning 

tillsammans med en modell för heterogen förbränning av termiskt tjocka vedpartiklar. 

Denna validerades mot experimentella data från förbränning av sex konsekutiva 

vedinlägg i en referenskamin (Contura 556). Resultaten visade att modellen gav rimliga 

resultat för användning som indata till CFD-modellen. Den kunde dock inte återge 

förhållandena under den snabba förgasningen vid uppstart. För att undersöka 

beräkningsmodellens användbarhet för att studera inverkan av konstruktionsförändringar 

genomfördes beräkningar i ett fall där förbränningskammarens höjd nära fördubblats. 

Resultaten visade att modellen relativt väl efterliknar de trender som erhållits 

experimentellt. Den bedöms därför vara användbar för detta syfte, men behöver utvecklas 

vidare. Förslag till ett förenklat sätt att utnyttja CFD-beräkningar ges också.  

 

Aktiv styrning av förbränningsprocessen studerades dels i två kommersiellt tillgängliga 

kaminer med olika typer av styrning, dels genom manuella simuleringar på en 

brännkammarprototyp. För de båda kommersiella produkterna konstaterades att tekniken 

har potential, men att tekniken kräver utveckling för att fungera som avsett i alla 

driftsituationer. I den manuella simuleringen med brännkammarprototypen kunde man 

minimera de kritiska faserna med höga emissioner och att samtidigt hålla en låg basnivå i 

övrigt. Detta resulterade i att kolmonoxid och kolväteemissionerna låg tydligt under 

framtida förväntat gränsvärde, med en samtidigt hög verkningsgrad.  

 

Slutsatsen är att en aktiv styrning kan ge bättre emissionsnivåer och högre verkningsgrad 

genom att stabilisera förbränningen över hela inlägget. Den har också potential att 

korrigera för en viss felanvändning från brukaren. De system som nu finns på marknaden 

visar potentialen, men behöver optimeras i fråga om val av indata, styralgoritmer och 



50 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

möjligen sensorteknik. Styrningen bedöms fungera bäst när de olika luftmängderna 

regleras oberoende av varandra. Aktiv styrning kan dock inte kompensera för brister i 

brännkammardesign utan endast eftersträva de randvillkor brännkammaren är optimerad 

för. För att fullt ut utnyttja möjligheterna kan därför tekniken behöva kombineras med en 

annorlunda brännkammarutformning. 

 

I undersökningarna av effekterna av katalysatorteknik användes en anpassad Contura 556 

där den övre begränsningen av brännkammaren ersattes med en nätkatalysator monterad i 

en dubbel rökhylla. Kaminen testades både med med katalysatorn monterad och med 

rökhyllan utan katalysator. En tydlig reduktion av kolmonoxid erhölls vid alla inlägg med 

användning av katalysatorn. I jämförelse mellan i övrigt likvärdiga inlägg med och utan 

katalysatornät var a reduktionen mellan 30 och 40 %. Däremot kunde ingen tydlig effekt 

på kolväteutsläppen påvisas. Stoftutsläppen mättes inte vid detta tillfälle men  har 

däremot gjorts i en annan test enligt den norska testmetoden. Vid denna metod mäts 

stofthalten i kalla rökgaser efter utspädning i en utspädningstunnel. I detta fall kunde en 

reduktion i stofthalten med ca 20 % vid användning av katalysatorn fastställas.  

 

Sammantaget konstateras att nätkatalysatorerna visade sig kunna bidra till att sänka 

emissionerna. Med hänsyn till deras lämplighet för formning och anpassning till 

kamindesignen bedöms det som ett spår värt att undersöka vidare. Största utmaningen 

ligger främst i att minimera tryckfallet utan att förlora katalytisk effekt. Målet bör också 

vara att förbättra katalysatorns effekt både vad gäller effektivitet och selektivitet, 

möjligen genom ett större antal nät och annan dopning. Tester behöver även göras för att 

undersöka vilka rengöringsintervall som är nödvändiga samt katalysatorns livslängd. 

 

Tekniken med en porös platta för utbränning av partiklar gjordes genom att en 

kommersiell kamin med sådan platta testades en gång med och en gång utan insatsen. 

Samma spjällställningar och vedinlägg (massa, antal bitar och position) användes för att 

skapa likvärdiga betingelser. Vid försöket utan insats sattes en inert platta med samma 

form som keramikplattan in i kaminen. Sammanfattningsvis visade mätvärdena vid tre 

olika spjällinställningar att samma stofthalter uppmättes för kaminen både med och utan 

keramikfilter och ingen effekt hos plattan kunde därför styrkas.  

 

De samlade resultaten utgör en tydlig prioritering av vilka teknikspår som det fortsatta 

arbetet skall fokuseras på. De är följande: 

 

- CFD-modellering 

- Aktiv styrning 

- Katalysatorteknik 

 

Tekniken med sekundär partikelutbränning bedöms inte  bidra verksamt till låga 

partikelutsläpp. 

 

Sekundär reningsteknik i form av elektrofilter undersöktes  via litteraturstudier. Den kan 

vara intressant att tillämpa, dels som komplettering på befintliga installationer, dels för att 

nå ytterligare lägre utsläpp om primäråtgärder inte visar sig räcka. En experimentell 

verksamhet inom området bedöms dock inte vara prioriterad i nuläget. 
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Bilaga 2. Summary Project phase 1 

 
This report describes the work and results within Phase 1 in the project “The Woodstove 

in 2020 – a part of the living area”. The project is run by Nibe AB/Contura and SP – 

Technical Research Institute of Sweden in cooperation and with funding from the 

Swedish Energy Agency. The overall aim of the project is to “develop new knowledge 

and methods which facilitate the design of wood-fired room-heaters with very low 

emissions of particles, with high energy efficiency, with good combustion characteristics 

also at low loads and with low sensitivity for the operational habits of the user”. There are 

four strategic goals for the project: to develop a commercial technology that results in 

particle emissions of not more than 10 mg/m
3
 at 13 % O2, to demonstrate that this 

technology makes continuous firing at maximum 3 kW heat output possible, that a twice 

as long combustion period as in the reference stove is achieved and that the particle 

emissions during the start-up phase is decreased at least 50 % compared to the reference 

stove. 

 

During Phase 1 has involved an investigation and evaluation of six development paths. 

These were: 

- CFD modeling in order to study alternative designs of combustion chambers and 

convection parts 

- Active control of the combustion process  based on sensors, actuators for 

relevant parameters as well as integrated computer capacity with suitable control 

algorithms 

- Secondary burn-out of particles involving a porous plate or equivalent 

- Catalysts for removal of unburned components in the flue gas 

- Secondary cleaning devices for removal of particles, i.e. electrostatic 

precipitation devices 

- “Controlled agglomeration” of smaller particles onto larger ones. 

Within the CFD area, the commercial computer code ANSYS-Fluent has been used for 

flow and thermal calculations including gas phase combustion together with a model for 

heterogeneous combustion of thermally thick wood particles. This was validated against 

experimental data from combustion of six consecutive fuel batches in a reference stove 

(Contura 556). The results showed that the model gave reasonable results as input to the 

CFD code. However, it could not reproduce the conditions during the rapid 

devolatilization during start-up. In order to investigate the applicability for studying the 

influence of design changes, computations for a case where the height of the combustion 

chamber was nearly doubled was made. The results showed a reasonable agreement with 

the trends observed experimentally. It is therefore assessed to be applicable for this 

purpose, but needs to be further developed. A proposal of a simplified way of exploiting 

CFD calculations was also given. 

 

Active control of the combustion process was studied both in two commercially available 

stoves with different types of combustion control, and also through manual simulations 

on a combustion chamber prototype. For both the commercial stoves it was confirmed 

that the active control concept has potential, but also that it needs development in order to 

work as intended in all operational conditions. In the manual simulations with the 

combustion chamber prototype, it was possible to minimize the critical phases with high 

emissions and to simultaneously keep a low base level. This resulted in that the emissions 

of carbon monoxide and hydrocarbons were significantly the future anticipated limit 

values, also with high energy efficiency. 
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The conclusion is that active control can give lower emission levels as well as higher 

energy efficiency through stabilization of the combustion over the entire combustion 

period. It also has the potential to correct certain mistakes from the user. The systems 

which are now available confirm the possibilities, but need to be optimized concerning 

input parameters, control algorithms and possibly sensor technology. The control as such 

is deemed to work most favorably if the different air flows are controlled independently. 

Active control can however not compensate for shortcomings in the combustion chamber 

design, but only strive towards the boundary conditions it is designed for. In order to fully 

make use of the possibilities, active control should be combined with a radically 

optimized combustion chamber. 

 

In the investigations of the influence of catalyst technology and slightly modified Contura 

556 stove was used. In this, the upper limitation of the combustion chamber was replaced 

with a mesh catalyst mounted in a double flue gas baffle. The stove was tested both with 

the catalyst mounted and without the flue gas baffle without the catalyst. A clear 

reduction of carbon monoxide was recorded for all batches with the catalyst mounted. For 

two of the batches, the reduction was between 30 and 40 % based on a comparison of the 

mean values for the entire batches. On the contrary, no influence on the hydrocarbon 

emissions could be showed. The particle emissions were not measured, but this has been 

made in another investigation where the Norwegian standard for particle emission 

measurements was used. In this method, the particle content is determined in the flue 

gases after dilution with cold air in a tunnel. In this case, a reduction of the particle 

content by approximately 20 % was established.  

 

In conclusion, the mesh catalysts showed that they can contribute to a decrease in 

emissions. Considering their suitability to be physically formed and adapted to the stove 

design, it is concluded that this path is worth to work further on. The largest challenge is 

the necessary minimization of the pressure drop without losing catalytic activity. Also, 

the catalyst performance needs to be improved both in terms of efficiency and selectivity, 

possibly using more meshes as well as other catalytic coatings. Tests also need to be 

made in order to investigate necessary cleaning intervals as well as the real-life durability.  

The porous plate for burn-out of particles was investigated on a commercial stove with 

such a plate integrated. The stove was tested both with and without the plate mounted. 

During the test without the plate, a geometrically equivalent plate from a inert, fire-proof 

material was used. In conclusion, the measured values at three different air settings all 

showed the same particle emissions for the stove with plate as with the “dummy” plate. 

 

The accumulated results in the project constitute a clear priority order of which 

technology paths that should be focused on in further work. These are: 

 

- CFD modeling 

- Active combustion control 

- Catalyst technology 

The alternative involving secondary burn-out of particles is not deemed to achieve 

sufficiently low particle emissions. 

 

Secondary cleaning devices in the form of ESP´s were investigated through literature 

studies. This technology may be interesting to implement both as a retrofit on existing 

installations but also in new stoves provided that primary measures are not successful 

enough. Experimental work within this area is not deemed to be a priority issue, but the 

development should be followed actively. 
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Bilaga 3. Seminarium kring förbränningsmodellering 
 

Ett seminarium om förbränningsmodellering inom kamineldning har 2016-05-10 

anordnats i Borås med deltagande av SP, Chalmers, SINTEF, Nibe AB och Thermal and 

Combustion Technology AB. Syftet med workshopen var att djupare uppdatera parterna 

på respektive aktiviteter inom CFD, diskutera gemensamma industriella bransch- och 

akademiska utmaningar och visioner inom CFD med potential att stärka både forskningen 

och den svensk-norska branschen, samt att undersöka möjligheter till norsk-svenskt 

samarbete . 

 

Deltagare på seminariet var: 

Sven Hermansson, SP 

Marie Rönnbäck, SP 

Öyvind Skreiberg, Sintef 

Morten Seljeskog, Sintef 

Nils Haugen, Sintef 

Sharok Hajireza, Thermal and Combustion Technology AB 

Henrik Ström, Chalmers, 

Johan Furborg, Nibe 

Bo Nilsson, Nibe 

 

 



54 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

 
 

 

 
 



55 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

 
 

 

 

 



56 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

 

 



 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

 

SP Rapport 2016:59 

ISBN  

ISSN 0284-5172 

Mer information om SP:s publikationer: www.sp.se/publ  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400 

medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en 

betydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras 

konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska 

forsknings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering. 

Våra sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och 

Life Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens 

tekniska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av 

svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB. 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


